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 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 دانشکده پرستاری و مامایی



 مجموعه آموزشی رابطین بهداشتی

)سالمت خانواده(  

 بر اساس رویکرد پرستاری بهداشت جامعه)خانواده محور(



:کتاب چهارم 

های آسیب پذیر هخانواد   

 طراحی و تالیف:

مشارکت دانشجویان پرستاری اعضای هیات علمی دانشکده با 

4931،یز پای 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 سیب پذیری خانواده تفکر نماییدآلطفا در چند نکته زیر در مورد 

 در چنین شرراییی وادردین در پررور  و یربیرت کودکران       د وشونپذیری میگوناگون دچار آسیبها به دالیل خانواده

 خود ناموفق هستند.  

 های مزمن، اعتیاد، نارسرایی رشرد و یکامرل در کودکران ای راق      اریپذیری در خانواده به ددیل مرگ، طالق، بیمآسیب

 شود.  ها اغلب موجب یغییر شیوه زندگی میافتد. این بحرانمی

 انند از واددین خود بهره بگیرند.یوکودکان در چنین شراییی امکان دسترسی به نیازهای اودیه خود را ندارند و نمی 

 پذیر آسیب های خانواده انواع 

 

 

 

 

 

 

خانواده نا آگاه به 
نقش خود

خانواده ایی که 
والدین هر دو 

شاغلند

خانواده گسترده 

خانواده جوان و 
تازه تشکیل شده

خانواده مطلقه

خانواده ای که یک 
عضو آن خودکشی 

کرده است

خانواده های تک 
سرپرست 

خانواده با عضو 
بزهکار 

خانواده دارای 
فرزند نوجوان

خانواده پر مشکل

خانواده فقیر

خانواده با نامادری 
وناپدری

 پذیر آسیب های خانواده انواع
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 :ا موضوعات زیر در مورد این خانواده ها آشنا خواهید شدب

      یعریف خانواده ناآگاه به وظایف .1

 حقوق و یکادیف اعضای خانواده .2

 ویژگی های این خانواده .3

 مشکالت  .4

 راهکارهای کاهش مشکالت. 5

 مینهخانواده در این ز خود ارزیابی. 6    

 

     ؟گفته می شود وظایف به ناآگاه خانواده به چه نوع خانواده ای
احسرا    و واگرذار گرردد  برر عهرده دیگرران     اعضرا  و نقرش هرای مرورد انت رار     قسمتی از وظایف یمام و یابه خانواده ای که 

 دهد.گستر   آنآش تگی را در  وسرخوردگی 

 : کنیم نیستند آشنا میحال شما را با خانواده ای که به وظایف خود آگاه 

 

 

 

 

 

 

برای شما امکان پذیر است؟؟؟آیا یحمل چنین فردی در خانواده   

ر . لطفا تعدادی ازاین نقش ها و وظایف را دآیا شما به عنوان عضوی از خانواده ازنقش ها و وظایف خود آگاهی دارید

؟؟؟مورد خود لیست کنید  

 خود های نقش به آگاه نا خانواده(4

اسرت  بربه هرا یرا     خانه و خرانواده بری اهمیرت     ، نسبت بههمسرم مسئودیت پذیری ندارد

دوستان و آشنایان. وقتری بره   دیروقت خواب است و بعد از آن هم مشغول ورز  و دیدار با 

است، ظرر  هرای    به هم ریخته . همه جانه شامی حاضر است نه ددی منت رم خانه می آیم

از او خواهش کرده بودم شب گذشته در ظرفشویی مانده و خشک شده، دبا  هایم که بارها 

اگر  است و... همیشه هرا  دارم یکادیف مدرسه دخترم نایمام هنوز روی بند است، اطو شود

 مهمانی سرزده به خانه ما بیاید چه کنم؟
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..................................................................................................................................

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

 

 
 

 

 :نقش های مشترک شامل 

 .نقش همسری1
 ادف.حسن معاشرت

 ب.احترام و یکریم

 ج.مهربانی ومحبت

 د.پرهیز از آزار همسر
............... 

 .نقش آموزشی ویربیتی فرزند2
 ادف.آموز  یکادیف دینی

 ب.ادب آموزی

 ج.ن ارت بر امور یحصیلی

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

 .نقش جنسی3

 نقش های مختص مرد خانواده 
 ف.نقش پدریاد

 ب.سرپرستی بر فرزندان ومدیریت خانواده

 ج نقش حمایتی ویامین امنیت در خانواده

 د. یامین معا  خانواده

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

 نقش های مختص زن خانواده 
 ادف.نقش مادری

 ب.نقش عاط ی وآرامش بخش در فضای خانه

 ج.نقش یمکینی از شوهر

 د.نقش وفاداری

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

 ان:وظایف فرزند 

 حقوق ویکادیف اعضای خانواده
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 ادف.احسان ونیکی به واددین

 ب.نهایت احترام به واددین

 ج.یشکر وسپا  گذاری از واددین

 د.پرهیز از آزار و اذیت ایشان

 و.ح ظ آبرو وحیثیت آنان

 ه. بخشش به پدر ومادر

 و....

 

 

 

 
 ازبین رفتن حس مسئودیت پذیری ویعاون 

 عدم قدرت در یصمیم گیری 

 عدم وجود احسا  امنیت و عزت ن س 

 عدم یوجه به ارز  ها 

 از اطرافیان یوقع یایید و یمجید 

 ددیل یراشی بی مورد در مشکالت 

 حسادت وخشم نسبت به افرادبریر از خود 

 عدم وجود انگیزه در انجام کارهای شخصی 

 عدم رضایت فرزندان از واددین 

 شامل مسائل یربیتی،یحصیلی و....(عدم یوجه به نیاز فرزندان( 

 یگرعدم احترام به یکد 

 عدم یمکین نسبت به همسر 

 بی یوجه بودن به زمان 

 تا چه میزان در تشخیص این خانواده مهارت پیدا کرده اید؟؟؟؟
 

 هادایی دارید؟؟؟؟نآیا در محل زندگی خود چنین خانواده هایی زندگی می کنند.برای کمک به آنها چه پیش

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

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

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

 :دید می توان مهمترین ویژگی هایی که در اعضای خانواده بی مسئولیت
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.....................................................................................................................................................................................................................................

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

 

 

 

 ی خانواده عدم هماهنگی  اعضا 

 روابط سرد بین افراد خانواده 

 عدم یوجه بره یربیرت فرزنردان کره باعرو میشرود       نحوه یربیت فرزندان که به شیوه استبدادی و حاکمیتی می باشد(.

   (مهارت هایی مانند دوست یابی، شرکت در فعّادیت های اجتماعی و مسئودیت پذیری در کودکان رشد نکند.

 مثالً به برخی از افراد، مسئودیت هایی داده شرود و یرا یوجّره بیشرتری بره آن هرا        )ذاشتن بین افراد خانوادهیبعیض گ

 (شود

 

 

 .از برنامه ریزی غافل نشوید 

 یان یال  کنید و  یان به شما کمک می کند یا به اندازه یوان برنامه ریزی و یهیه فهرستی از کارها،اهدا  و وظایف

 ینانه ای از خودیان نداشته باشید. انت ارات غیر واقع ب

 های موجود در یمام افراد خانواده و واگذار کردن مسئودیت به آن ها یوجه به یوانایی ها و ظرفیت 

 یقویت حس مسئودیت پذیری با سپردن وظایف به اعضا 

 هرعضو در خانواده نقش های اختصابی و یا مشترک خود را ای ا کند(به جایی نقش ها هرگز! جا( 

 یان انت ارات به طور ش ا  و قابل فهمب 

  حسا  شکست ونایوانیا                  حد پر یوقعی بیش از 

 :افزایش حس مسئودیت پذیری در فرزندان 

  مهمترین نکته در پرور  مسئودیت پذیری آن است که ما خود به عنوان افراد بزرگسال ادگوی مناسبی از یک انسان

 مسئودیت پذیر باشیم

 (می گردد ازبین رفتن حس همکاری درخانوادهسبب )جسمی و روانی ز ینبیه های ناسادمدوری ا  

 ن ارت غیر مستقیم به امور یحصیلی.(یوجه و مقدّم کردن بعد یربیتی بر بعد آموزشی فرزندان( 

  ( بگوید: ) یشویق فرزندان به پذیر  احساسایشان. به عنوان مثال : به جای اینکه بگوید ) او باعو عصبانیت من شد

 (من عصبانی شدم

 ی که دراغلب این خانواده ها دیده می شودمشکالت

 راهکارهای کاهش مشکالت
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 مسئودیت کارهای فرزندان را به عهده ی خودشان بگذاریم . مثال یمیز کردن ایاق شخصی ویا در  خواندن.  

 پرداخت پول یوجیبی طبق قاعده ی من م 

 ش یشویق فرزندان به عضویت در گروه های مذهبی، ورزشی، هنری و... و فعادیتهای مدرسه و همراهی در اردوهای دان

 ...آموزی و 

 

گیرید را  بکار می دی ا شما نیز راهکارهایی که در خانواده خود برای افزایش حس مسئودیت پذیری در اعضا 

 ذکر ب رمایید:

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

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

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

 

 

 خیر              بلی                    ظایف برنامه ریزی بورت می گیرد؟ آیا در خانواده شما برای یقسیم و-1

 خیر              بلی     به یوانایی افراد یوجه میشود؟                                     برای یقسیم وظایف ایا-2 

 خیر              بلی   اده آگاهی دارد؟                                       ایف خود در خانووظبه  همه اعضاآیا -3

 خیر              بلی                                            د ؟   آیا هرکس وظایف خاص خود را انجام می ده-4

 خیر              بلی        د؟نام می دهن ادگوی فرزندان انجوظایف خود را به طور کامل به عنواواددین آیا -5

 خیر              بلی   گذارند؟                                      درمیان می شما با سایشان راآیا فرزندان احسا-6

 خیر             بلی          ر فعادیت های گروهی حضور دارند؟                                     آیا فرزندان د-7

 آیا شما به این باور رسیده اید که در فضای خانوادگی یان مسئودیت پذیری برقرار است؟-8

 خیر               بلی                                                                                                             
با فرزندانتان از ادگوی مشابهی برخوردار است یا هر کدام برخورد مت اویی با مسائل فرزندان  آیا برخورد شما و همسریان-9

 خیر               بلی                                                                                                     دارید؟

 خیر               بلی                         زندگی رضایت دارند؟   یوعاط های زناشوییاز جنبهزوجین آیا -11 

 قراردهید ارزیابی مورد را خود خانواده
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 :عناوین مورد بحث

 عری ی از خانواده یک سرپرست ی-1

 ویژگی ها-2

 مشکالت این نوع خانواده ها -3

 راهکارهای حل مشکالت -4

 ارزیابی وضعیت در خانواده یک سرپرست -5

 فته می شود؟به چه خانواده ای تک سرپرست گ

طالق رخ داده و فرزند یا فرزنردان، در خرانواده هرای نراق  یرا یرک وادردی         در ان یکی از واددین، فوت شده یاخانواده ای که 

زنان میلقه یا جداشده، بیوه یا مردانی که همسرشان فروت کررده و برا کودکانشران زنردگی مری کنند،پردر        )زندگی می کنند.

 .(خوانده یا مادر خوانده

 ی :ویژگ
 در خانواده از دحاظ عاط ی ، ذهنی و جسمی . وجود افت محسو 1

 . ازبین رفتن حس معاشرت 2  

 .احسا  نا امنی 3

 ان پدر نیز باعو خواهد شد که رشد و شکل گیری کودک ناق  بماند.. فقد4

 .آسیب به پیشرفت یحصیلی و رشد کودک5

 .کاهش یحول اخالقی یا وجدان و مسئودیت پذیری 6

یر  از ، ستامدام ددواپس ونگران از آینده  حس همانندسازی یحقق نمی یابد،به گونه ای که : سیب های روانی کودک . آ7 

 ایت و معرفت کافی ریشه یابی نمایید.علت امر را با در،  ددار طرد شدگی

 

 ی تک سرپرستخانواده ها(2
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ط در اطراف خود می چنانچه خانواده شما نیز جز خانواده های تک سرپرست است ویا خانواده ای را با این شرای

 شناسید. چند مورد از مشکالت آنها را ذکر نمایید ؟

1-................................................. 

2-................................................ 

3-................................................. 

 

 

 

 

 

 

 کاهش استرس های موجود شامل:

 یان را پرور  دهیدمایت دیگران را دریافت کنید و کودکح 

 یان را دو  نکنیدخودیان را سرزنش نکنید و هرگز برای پُر کردن جای خادی وادد دیگر، کودک. 

 احسا  گناه نکنید. 

 حضوربا دوستان و ورز  ورژیم متعادل و....( از انزوا وخستگی دوری کنید.از خودیان مراقبت کنید( 

 تری با خانواده خود داشته باشید.اریباط بیش 

مشکالت 
خانواده تک
سرپرست 

فقدان : مشکل اقتصادی 
درآمد کافی که باعث  

فقرشدید می گردد

ر کوتاهی د: اثرات تربیتی
ش تربیت فرزند بخاطر بدو

کشیدن وظایف والد دیگر

نبود : اثرات رفتاری
ض پدر،سبب تمایل به نق

قواعد در پسران می 
گردد و بر احساسات 
د دختران تاثیر منفی دار

فرد با نقش: تضاد نقشی
های مختلف خود و پذیرش 

مثال هم.)آنها در تضاد است
نقش پدر را ایفا کند وهم 

(مادر

دد با ازدواج مج: تغییرنقشی
و تقبل نقش و سپس رها 
کردن آن و پذیرش نقش 
های جدید ممکن است 

.مشکل ایجاد شود

 راهکارهای کاهش مشکالت
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  .ینها به ددیل اینکه شما یک وادد بدون همسر هستید به این معنا نیست که باید همه کارها را خودیان انجام دهید

 یک برنامه نوبتی مراقبت از فرزندان با واددین دیگر یرییب دهید.

  را برای خلوت خود فراهم کنید.از پیوند کودک با پدربزرگ و مادربزرگ  است اده کرده و اوقایی 

  خانواده را در ادویت قرار دهید.با معاشرت 

  ،اگر به مراقبت مداوم از کودک نیاز دارید، به دنبال یک پرستار با بالحیت بگردید یا بتوانید در محییی ایمن

 های مورد نیاز برای رشد و پرور  کودک را به او ارائه کند.محرک

 که از فرزندیان دارید به او یوضیه دهید )مانند بحبت کردن مؤدبانه( و به یاد داشته باشید  قوانین خانه و انت ارایی

 که هر زمان رفتار معقول و مناسبی را نشان داد او را یشویق کنید.

  یغییر کرده و دوباره یعیین شوند.او قوانین در بورت نیاز میابق سن 

 برقرار نموده اید.طمینان حابل کنید که یربیتی دائمی ید یا ایان با مراقبان او نیز بحبت کندر مورد قوانین 

 مثال:تان را به فرزندتان نشان دهید.عشق

 .به یاد داشته باشید که کودکان را یشویق کنید و به آنها جایزه بدهید 

 .به آنها بدون قید و شرط عشق بورزید و از آنها حمایت کنید 

 ته باشید. رفتارو کردار خشن با فرزندان خود نداش 

 هر روز زمانی را به بازی، خواندن یا فقط نشستن با فرزندیان و بحبت با او اختصاص دهید. 

 های او پاسخ راست و درست دهیدبه احساسات فرزندیان گو  دهید و سعی کنید که به پرسش. 

 یان بپرهیزیداز پرداختن به جزئیات غیر ضروری یا بازگوی نکات من ی در مورد همسر سابق. 

  کودک ممکن است نگران مرگ وادد دیگر شود ،او را به خاطر یر  و احسا  ناامنی مورد انتقاد قرار نداده و هرگز

 .دیینبیه نکن

 

را موثر می دانید؟ ایا مایل هستید در این  برای کاهش مشکالت این خانواده ها های مذکورراهکار به چه میزان

 ن راه کارها را ببینید و یادداشت کنید  :زمینه تالش عملی نموده و اثرات ملموس ای

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

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

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

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

 

 

 

 

)در بورت یک سرپرست دی ا با پاسخ گویی به سواالت زیر وضعیت را درخانواده خویش 

 مورد سنجش قرار دهید.بودن( 
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 .کودکم در مورد احساسایش به راحتی بامن بحبت می کند 

  خیر              بلی 

   برنامه ریزی شده است.وادد دیگر برنامه ای مراقبتی جهت دیدار با 

 خیر               بلی 

  و با آنها بحبت می کنم. نشست داشتهه ته ای چند بار با خانواده خود 

  خیر             بلی  

  م فراهم کرده ام.یا کودکان امن برای نگهداری از کودکمحییی 

 خیر              بلی  

  .فرزندم وظایف ومسئودیت هایی جهت افزایش حس مسئودیت پذیری در خانه پذیرفته است 

  خیر              بلی  

  .هر روز زمانی را برای بازی با کودکم فراهم می کنم 

  خیر              بلی  

 مختلف خود آگاهی دارم. و وظایف نقش ها ورددر م 

 خیر               بلی  

 .کودکم علت نبود وادد دیگر را می داند و با آن کنار آمده است 

 خیر               بلی 
 

 

 
 :بودرابطین محترم قادر خواهید شما اهداف : پس از مطالعه این فصل 

 بزهکاری را در دو سیر یعریف نمایید.-1

 ویژگی های شخصیتی بزهکاران را نام ببرید.از  موردنه  حداقل -2

 عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری را یوبیف نمایید.-3

 عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری افراد را یشخی  دهید.-4

 ارایه دهید. در خانواده راهکارهایی برای پیشگیری از بزهکاری-5

 مینه بروز بزه کاری زنکات مورد یوجه در خانواده در  -6

 کار  خانواده با عضو بزه (9
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. این واژه در مورد کودکان و نوجوانان به کار شودمى گ تهخال  قانون و مقررات اجتماعى  به عمل :کاریبزهتعریف 

 .شودرود و براى بزرگساالن از واژه جرم است اده مىمى

: هاى شخصیتى مؤثر در بزهکارى نوجوانانویژگى

 

 

 
  ندارند.بمیمانه با اطرافیان رفتار 

 .اریباط عاط ی آنها ضعیف و مختل است 

 جویی و دجاجت بیشتری هستند.، حادثه دارای انرژی زیاد پرخاشگری 

 پرونده دارند.و فرار در  دارای کارنامه یحصیلی خوبی نیستند سابقه جروبحو و نزاع با همکالسان 

 .ارزشی برای خود قاِیل نیستند 

 و بزه میشوند.پسران معموال بیش از دختران مریکب خال    



 

فرهنگى خوبى برخروردار   هائى هستند که از وضعیتدهد که اغلب نوجوانان بزهکار متعلق به خانوادهآمارهاى موجود نشان مى

ها نبودِ رو  یربیتى بحیه، اختالفات خانوادگی، ن اق و کردورت برین اعضراا خرانواده، جردائى و      نیستند. مثالً در این خانواده

 شود.ر دیده مىطالق بسیا

 

کژخویی
ینه و شرارت، حسد، ک. بدخلقى و نوعى تمایل به فساد و بدى در این افراد دیده مى شود•

انجام اعمال ضد اجتماعى از ویژگى هاى آنها است

قراریبی
مرکز بى قرارى باعث مى شود که نوجوان قدرت تشخیص خوب از بد را نداشته، قادر به ت•

. زود خسته مى شود و به هیچ وجه پایبند اخالقیّات نیست. فکرى نباشد

بدبینی

نند که همیشه فکر مى ک. افرادى هستند بدبین، خودپرست، خودخواه و متنفر از اجتماع•
فته اند کسى مى خواهد به آنها آزار برساند و یا اینکه مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گر

براى انتقام جوئى دست به بزهکاارى و اعماال خطرنااک ماى زنناد ماثالا چیزهاائى را        
...مى شکنند

 عوامل خانوادگى مؤثر در بزهکارى نوجوانان

 دیگر ویژگی بزهکاران
 



13 
 

 از دیگر عوامل خانوادگی موثر میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:

 کور کورانه رفتار یقلید -1

 کمبود محبت و جلب یوجه -2

 ینبیهات شدید بدنی -3

 ناسازگاری زن و شوهر و یا جدایی پدر و مادر -4

 عدم حضور و ن ارت پدر -5

 بیکاری واددین -6

  سست شدن مبانی اخالقی و دینی در خانواده -7

 

 

 

 ... ، عدم پای بندی مذهبی و، فقر مادی و فرهنگینشریات نامناسبفیلم های و ،  دوستان ناباب  : از جمله

می یوان میرح نمود دی ا در زیر موثر در بروز بزهکاری در جوانان را  اجتماعی از عوامل دیگری یعدادچه  نیز به ن ر شما  

 ذکر فرمایید:

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

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

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

 اقدامات پیشگیری از بزه کاری از طریق خانواده:

 

 

 

 

 

 اول  الف ( پیشگیری سطح

 از بسریاری . شرود  مری  یوجره  سرادم  محریط  یرک  ایجاد طریق از محییی خیرزای عوامل و مسئله ریشه به اوّدیه پیشگیری در

 .دانند می سادگی 8 از قبل را اول نوع پیشگیری سیه برای مناسب سن روانشناختی، های دیدگاه

 انجاام  بزهکااری  باا  مباارزه  برای اولیه پیشگیری راستای در میتواند خانواده که راهکارهایی و اقدامات مهمترین

 : شامل دهد

 با بزهکاری در خانواده مقابله نمود ؟ میتوان دانید که با استفاده از راهبرد سطوح پیشگیری، بهتر آیا می

 :نوجوانان ارىبزهک در مؤثر اجتماعى عوامل
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 میرح واددین با را خود نیازهای و مشکالت راحتی به آنان که ای گونه به فرزندان، با واددین فابله حذ  و فرزند با دوستی. 4

 نمایند

 دینی های آموزه به واددین عملی بندیپای درکنار نوجوانی، و کودکی در ویژه به فرزند، اعتقادات یقویت. 2

 خانواده در موجود های واقعیت با سازگاری و مناسب بستر و محیط ایجاد. 3

 فرزندان و واددین متقابل درک و بمیمیت و ب ا آرامش، امنیت، احسا  برای مناسب بستر ایجاد. 4

 واددین یوسط فرزندان... (  و درونی رضایت) معنوی و مادی نیازهای یأمین جهت در ال ی. 5

 خانواده در آرام و میلوب فضای ایجاد و نوجوانان و اط ال عاط ی و روحی نیازهای به یوجه. 6

 خود فرزندان رفتار و اعمال به نسبت واددین مراقبت. 7

 جوانان و نوجوانان اغتفر اوقات ین یم برای مناسب ریزی برنامه. 8

 فرزندان یابی دوست به نسبت واددین جدّی ن ارت. 9

 

 

 

 

 پیشگیری سطح دوم :ب( 

مری باشرد . و در خصروص     عروار  کراهش  بره من ور در این سیه از پیشگیری هد  شناسایی زود هنگام و بموقرع مشرکل   

یقویرت مری کنرد. مثرل کنتررل       ویبزه را در  هد  کلی دور نگهداشتن فرد از فعادیت هایی است که خیر بر چسببزهکاری 

 خشم و خشونت، کنترل های خانواده بر رفتار های ضد اجتماعی و دوری از دوستان بزهکار.

 سطح سوم :  پیشگیریپ(

کاهش رنر  ناشری از انحررا  از وضرعیت     ، زمانی میرح خواهد شد که مشکل ای اق افتاده است و هد  ، است اده ازاین سیه 

 .تن از یبعات و عوار  حابله از مشکل و نیز سازگار نمودن فرد و یا خانواده با شرایط بعد از وقوع مشکل است معمول و کاس

کند موقعیت مسئله را ابالح و یا در آن مداخله کند و هرد  آن پیشرگیری از یکررار فعادیرت      پیشگیری سیه سوم سعی می

ی الزم است مسائلی مانند ینبیه، جریمه و بازیوانی از طریرق ن رام   هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیر

 شود.اعمال حقوقی و قضا 

 

  یهای محله خانواده، قادر خواهید بود به با آگاهی از نقش مهم خانواده در سطح اول پیشگیری اکنون

 ور موثر تر اموزش دهید.به طبزهکاری خصوص جلوگیری از در خود در صورت نیاز 
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 :یوجه به موارد زیر می یواند راهنمای بسیار خوبی در خصوص نقش خانواده در پیشگیری از بزه کاری باشد

   نان در خانواده است.میزان تحصیالت والدین از عوامل پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوا-1

 میزان آگاهی های والدین از مسائل و مشکالت اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان دخیل است.-2

 نظارت والدین بر امور شخصی فرزندان در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان موثر است.-3

 ز بزهکاری جوانان و نوجوانان دخیل است.تربیت صحیح فرزندان از سوی والدین در پیشگیری ا-4

 اری جوانان و نوجوانان موثر است.آگاه سازی فرزندان با مشکالت اجتماعی و عواقب شوم آن در پیشگیری از بزهک-5

 برقراری روابط عاطفی در میان اعضای خانواده از عوامل پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان است.-6

 عوامل مهم پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان است. جمله ازدان کم شدن تعداد فرزن -7

 توجه والدین به روحیات و اندیشه های فرزندان در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان موثر است؟ -8

 وثر است؟در فرزندان از سوی والدین در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان م رفتار اخالقیتقویت و پرورش  -9

 وجود رفتار مثبت و ارتباط دوستانه در بین والدین و فرزندان از عوامل پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان است.-01

 درآمد خانواده در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان دخیل است. میزان -00

 انان و نوجوانان به بزهکاری می شود.تامین نیازمندی های فرزندان از سوی خانواده موجب عدم گرایش جو-02

 شغل مناسب والدین از مهمترین عوامل پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان است.-03

 مذهبی در خانواده در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان موثر است؟ –برقراری محیط فرهنگی  -04

 زهکاری جوانان و نوجوانان پیشگیری می کند؟تفریحات سالم در خانه و خارج از خانه از ب وجود -05

 ربیت اجتماعی و آگاه بارآوردن فرزندان در پیشگیری از بزهکاری جوانان و نوجوانان موثر است.ت -06

 

 

 تمرینات تفکر خالق:      

 با خانواده خود در مورد علل گرایش اط ال و نوجوانان به بزهکاری در جامعه خود بحو کنید.-1

هایی را که در مورد بزهکاری جوانان از یلویزیون پخش می شود بررسی کرده,نقش  سریال و فیلم-2

 ابید و با دوستان خود در این مورد بحو کنید.خانواده را در گرایش به بزهکاری بی
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 :در این بخش رابطین محترم با عناوین زیراشنا خواهند شد

 اهمیت حضور واددین در خانواده -1

  ناشتغال بانوا مثبت وآثار من ی -2

 آقایان افراطی .آثار من ی اشتغال 3

 راهکارهای موثربرای کاهش مشکالت دراین خانواده -4

  به پرسشهای میرح شده را داشته باشد. یوانایی پاسخگویی-5

 

 توجه به چند موضوع  زیر نقش مهم والدین و اهمیت حضور پر رنگ انان را در خانواده نشان می دهد.

 های اخالقی، عقیدیی، شخصیتی و سایر گرایش ها و نگر  ها را می آمروزد و در ایرن    کودک از واددین خود، ویژگی

 . زمینه از آنان یقلید می کند

  ،بلکه بایرد بره همره ابعراد وجرودی       مسئودیت خانواده و پدر و مادر ینها یأمین غذا و دبا  و بهداشت فرزندان نیست

 .فرزندان در مراحل گوناگون یحول اهتمام داشته باشند

       و مهم یر از همه، آنان را بر فیرت یوحیدی و ادهی، یربیت کنند و بر رفتار، گ ترار، عبرادت، آمروز ، ی رریه و ورز

 .کودکانشان و نیز دوستان آنان ن ارت کامل داشته باشند

 دراجتماع عمال  نقش مهم ان ها در خانواده را یضعیف نمایدین ممکن است اشتغال به کار واددین بنابرا 

  

 

 

اشتغال زنان باعو افزایش آگاهی و بینش اجتماعی آنان و ایجاد روحیه ی اعتماد به ن س، رشد ، استقالل روحی  .1

 و فکری آنان می شود .

کمک به فهم و درک مسائل زنان و کمک به حل این مشکالت ، چرا که با حضور آنان در اجتماع بیشتر مشکالت  .2

 ن می نمایند .و مسائل زنان را فهمیده و سعی در رفع آ

 خانواده ایی که والدین هر دو شاغلند(1

 آثار مثبت اشتغال بانوان
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 زن اجتماعی باال رفتن منزدت .3

 آشنایی بیشتر با رو  های افزایش بهره وری امکانات مادی و معنوی خانواده و یال  در جهت افزایش بهره وری  .4

 ری های اساسی خانواده خواهد کرد افزایش یوان مدیریتی زنان، که کمک بسزایی در یصمیم گی .5

از آسیب پذیری اجتماعی در اثر فقر و نیاز های مادی به خصوص در مورد  است اده از اوقات فراغت و جلوگیری .6

 زنان بیوه و میلقه 

کمک به اقتصاد خانواده و امکان همیاری برای یأمین مخارج خانواده و شرکت در کارهای نیک و مؤسسات  .7

 خیریه

 ندگی روزمره کمک به شادابی و سالمت روح و جلوگیری از افسردگی در اثر بیکاری و یکنواختی ز .8

رفع نیازهای اجتماع چون در پاره ای از عربه ها به یعداد کافی مرد وجود ندارد یا این که آن کار بیشتر شایسته  .9

 زنان است از قبیل آموز  ، درمان ، جراحی ، پزشکی و ...

 بپردازند . ند که مردان به امور ویژه ایضا کجبران کمبود مردان در زمان جنگ و نیز هنگامی که نیاز اقت .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقابت بین زن و شوهر -1

کار زنان خیر رقابت بین زن و شوهر را افزایش داده و در نتیجه به ی اهم و همددی آنها آسیب مری رسراند . چررا کره     

خانه محسوب می شود و اگر زن نیز شغل نان آوری را بر عهده بگیرد میران زن و    مرد به عنوان پدر خانواده ، نان آور

 ر رقابت به وجود آمده ، دیگر نمی یوانند به عنوان شریک زندگی به هم نگاه کنند .شوه

 افزایش سن ازدواج -2

دختران با احراز فربت های شغلی موقعیت های اجتماعی یازه ای می یابند و شرایط سخت یرری بررای ازدواج خرود    

کار یا با شخصی با موقعیت شرغلی پرایین یرر    یک زن شاغل یمایل چندانی ندارد که با فرد جویای  در ن ر می گیرند .

 ازدواج کنند .

 آثار منفی اشتغال بانوان

 اثاار  تاوان  مای  جامعه در بانوان اشتغال مثبت های جنبه از استفاده با ایا

 گاروه  در لطفاا  نماود  جبران را خانواده در انان تر کیفی حضور عدم منفی

 نمایید پیشنهاد عملی کار راه چندین زمینه این در و نموده بحث
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 اشتغال ، فشار مضاعف بر زنان -3

ان خانه دار بیشتر دچار اضیراب ، ناراحتی هرای قلبری   که زنان شاغل در مقایسه با زنبرخی پژوهش ها نشان داده اند 

   ، افسردگی و خستگی میشوند .

 ادرمحرومیت فرزندان از نظارت ، هدایت و حمایت م -4

رابیۀ کودک و مادر رابیه ای یعاملی است که رفتار و فیزیودوژی کودک را از بدو یودد شکل می دهرد و آن را ین ریم   

می کند . این ین یم از طریق یوجه مستقیم و بمیمانۀ مادر و و رفترار مراقبتری او از کرودک انجرام مری گیررد و در       

نجامد .اشتغال زنان و روی آوردن آنان به بازار کرار باعرو   او بیبورت فقدان می یواند به نارسایی جسمی و شخصیتی ا

شد یا آنان فرزندان خود را به مهد کودک ها و مربیان مهد بسپرند در بوریی که هیچگاه ددسوزی مادر بررای یربیرت   

 فرزند نمی یواند با ددسوزی یک مربی در مهدکودک مورد مقایسه قرار گیرد .  

 افزایش طالق -5

ده شده که استقالل اقتصادی زنان نقش بسزایی در فروپاشی خانواده ای ا کرده است . زن کار می کند و در مواردی دی

گاهی درآمد  بیش از درآمد شوهر است و اندیشه های سلیه طلبانه ای که بسیاری از مردان را به اسرتبداد کشرانده   

دهای زناشویی و طرالق مری   قبت باعو سستی پیونبه زنان نیز سرایت کرده و دیگر نیازی به شوهران خود ندارند و عا

 گردد

 

 

 

    روزگارانی نه چندان دور، مردان بخشی از ساعات روز را به کار و فعادیت اقتصادی و بخشی را به با هم برودن و زمرانی

ننرد یرا   زندگی یغییر یافته و افراد برخال  پیشینیان زندگی مری ک  نحوه دادند، اما امروزه،را هم به خود اختصاص می

 کار کنند و کار کنند

  مشکل در یامین بودجه خانواده، رقابت بین همکاران و... بهانه ی اکثریت قریب به ای اق مردانی است که زیاده از حد

 .کار می کنند

 افرادی خوشبخت و راضی نیستند و از درون احسا  مشکل می کنند و برای ن شناسان معتقدند که این مردان، روا

 .متوسل می شوند الت شخصی خود  به کارفرار از مشک

  کار کردن بخش مسلط و شدت یافته ای از شخصیت  د که به مرور زمان این عادت بهباعو می شوبه کارایکاا افراطی

 .آنان محسوب شود

      این مشکالت می یواند طیف گسترده ای از عوامل شخصی مانند استر  بیش از انردازه، نبرود ددگرمری، آزار و اذیرت

 را شامل شود. ...گ، شکست عاط ی، مشکل خانوادگی  وی گرفته یا  طالق ، مرفرد

 آقایان در خارج از منزل:افراطی آثار اشتغال 
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 با کار زیاد سعی می کنند خود را فردی برا یوانرایی    از سوی دیگر برخی از  متخصصان می گویند: برخی از این مردان

و بررسری قررار    های خاص نشان دهند که قیعا آن هم ریشه در یجارب گذشته و کودکی دارد که باید مرورد یحلیرل  

 گیرد.

 ؟همسر چنین مردی چه باید کند

 می تواند برای  این همسران کارساز و مفید واقع شود: تدابیر ذیل

   ده خرواهی و  سعی کنید علت این عالقه افراطی همسریان به کار را ب همید . بسیار مشاهده شده است که یوقرع و زیرا

می کند از موقعیت موجود فرار بد اخالقی ها و ... مرد را وادار ، وسوا  های رفتاری یک زن، چشم و هم چشمی زنانه

 و به کار  پناه ببرد. کند

 در کمال آرامرش، از او بخواهیرد در ایرن زمینره     ود یهمسریان را متوجه این رفتار  کنید و اعترا  خود را علنی کن

 بحبت کنید.  

 ی را برای مری ع و بهتر شدن وضعیت پیشنهاد دهد.  دالیل او را بشنوید و از او بخواهید که راهکار یا راهکارهای 

       سیه یوقعات و خواسته های خود راپایین آورید و حضور او در خانواده را بر هرر چیرز دیگرری ارجحیرت دهیرد  و در

 عمل نیز این خواسته خود را نشان دهید.

 ز همسرریان اسرتقبال کنیرد. گرمری و     یر از روز قبرل ا ت آرایش محیط خانه را یغییر دهید و هر روز به گونه ای مت او

 بمیمیت ویژه ای را برای استقبال او فراهم آورید.

 .سعی کنید او را با خود  آشتی دهید و یرغیبش کنیرد برا   او با ایجاد اعتماد به ن س در با همسریان بمیمی شوید ،

 خود  بمیمی شود  و در شناخت و درک دیگر ابعاد وجودی خود گام بردارد.

 اهید برای ساعایی از وقت های  ه تگی  خود برنامه ریزی کند ،ورز ، کتابخوانی و...از او بخو 

 نوادگی خود مدن ر قرار دهیددیدار از دوستان و ی ریحات معمول را در برنامه زندگی  خا  . 

 .از او بخواهید، در زمانی خاص و برای مدیی در شبانه روز، کامپیویر و موبایل خود را خامو  نگه دارد 

 با میادعه فنون ین آرامی، به یاری همسریان بشتابید و از او استر  زدایی کنید. 

  با ایخاذ یدابیر فوق ، اگر نتوانستید این معضل را حل کنید ، باید به شما بگوئیم همسر شما اعتیاد به کار دارد و بهتر 

 یخصصی یر او بهره گیرید.  است برای حل مشکل، از  یک روان شنا  مجرب مدد بجوئید و از راهنمایی هایی 

 

  

 

 

 

 

 خانواده نوع این مشکالت کاهشدر موثر راهکارهای
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 : تقسیم کار در خصوص وظایف مربوط به زندگی خانوادگی بین اعضا-4

یقسیم بریه وظایف و امور مربوط به زندگی مشترک نیز یکی از کارهایی است که می یواند از بروز اختال  و درگیری بکاهد. 

ت به کارها و برنامه های خود آگاهی و اشرا  بیشرتری پیردا مری    با یقسیم درست وظایف، هر عضو از خانواده یا حدودی نسب

 .کند

 

 

 

 تفکیک مشکالت و گرفتاری های کاری از مسائل و مشکالت زندگی خانوادگی-2

وقتی افراد بیاموزند که مشکالت و مسائل مربوط به کار و زندگی خانوادگی، دو مقودره مت راوت هسرتند، آنگراه برنامره ریرزی       

نیز برای آن بورت خواهند داد  بنابراین افراد شاغل در این گونه مشاغل باید یوجه بیشتری به این نکته داشرته   جداگانه ای را

 و هر کدام باید در جای خرود  ادا شرود.   که نمی یوانند حق و حقوق سازمان و یا اعضای خانواده خود را نادیده بگیرندباشند 

 .الزم برای هر یک از امور انجام گیرد برای این من ور شایسته است که برنامه ریزی

 

 

 پرهیز از قبول اضافه کاری بعد از شیفت کاری-9

انجام کار اضافه و قبول اضافه کاری بعد از شیفت موظف، می تواند فرسودگی شاغلی مضااعفی را بارای فارد باه      

عالوه بر ایجاد خطارات ناشای   بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید این اقدام فراگیر شود چرا که  .دنبال داشته باشد

و  از خستگی و خواب آلودگی در محیط کار، آثار نامطلوب و عوارض غیر قابل جبران روحای و روانای بارای فارد    

 . به دنبال خواهد داشت نقش وی در خانواده

 

 

 خودایجاد و تقویت انگیزه برای داشتن نگاهی مثبت و از روی عالقه به کار -1

وابستگی بیشتری به شغلش پیدا کند نکاات مثبات و تقویات کنناده بیشاتری را در آن       هرقدر که فرد عالقه و

خواهد دید و این امر باعث می شود که بسیاری از خستگی ها و تألمات ناشی از کار را باه راحتای تحمال کناد و     

 .تنش های ناشی از آن را به خانواده منتقل نکند
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 و ایجاد هماهنگی با شغل مورد تصدی تالش برای تبیین و پذیرش وضعیت موجود-5

د تصویر درستی از وضعیت شغلی وی به دست آورند و شارایط کااری او   نخانواده فرد بتواناعضای  در صورتی که 

را درک کنند قطعا نسبت به او درک کامل تری پیدا می کنند و ساطح انتظاارات خاود را بار مبناای آن تنظایم       

 .اهد شد که میزان اختالفات کمتر شودخواهند کرد که این مسئله باعث خو

 

 

 . در مورد اشتغال به کار خود چه می اندیشید؟؟؟؟

اشتغال باه کاار غیار ضاروری درخاارج از خانواده،حضاور در        در چه شرایطی میتوان بین حضور درخانواده و ویا

افراد گروه بحاث و تباادل نظار    )لطفا در این زمینه با د؟؟؟کراالمکان حضور پاره وقت را انتخاب تی خانواده و یا ح

 نموده و نتیجه را در چند سطر در زیر یادداشت نمایید(

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 خیر بلی عناوین سواالت

   دارید؟ کافی رضایت خود کار از آیا

   در بورت عدم رضایت آیا این امر در زندگی شما اثر سوا داشته است؟

   آیا یمامی کارهای منزل نیز بردو  شماست؟

   آیا همسریان ازکارکردن شما رضایت دارد ؟

   آیا خانواده از مزایاوشرایط کاری شما آگاهی دارند؟

به عنوان پدر و یا مادر  را شغلی خود وضعیت یاثیر دی ا با پاسخ گویی به سواالت زیر 

 مورد سنجش قرار دهید. درخانواده خویش
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   برای پرهیز از اضافه کاری دارید؟اداره خانواده را بر اسا  قناعت،  یوانایی آیا

   یال  می کنید؟ خود کار به عالقه روی از و مثبت نگاهی داشتن جهت انگیزه یقویت و ایجادآیا برای 

   آیا محییی بمیمی برای بازگو کردن مشکالت شغلی همسر خود فراهم می کنید؟

   کافی برای رسیدگی به فرزاندانتان را دارید؟آیا وقت 

   آیا یقسیم کار در خانواده شما انجام می شود؟

   زندگی شخصیتان یاثیر میگذارد؟ بر کاری شماآیا مسائل

 

ی که اشتغال به کار  معمول و یا افراطی شما به عنوان مادر در امور مهم زندگی تان خلل  باه وجاود اورده   در صورت

)لطفا موضوع را بر اساس مبانی علمی ماذکور   ؟تا چه اندازه ای انگیزه دارید خود، ی تغییر وضعیت شغلیبرا است

 و نکات مهم آن را در زیر یادداشت نمایید(. ودهتحلیل نم

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

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

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

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

 

 

 

 

 عناوین مورد بحو:

 واقعیت های اماری در خصوص خودکشی 

 تعاریف ضروری 

 خودکشی با مرتبط عوامل 

 خودکشی عوامل ترین مهم از یکی عنوان به  افسردگی:- 

 خانواده ای که در آن یک عضو خودکشی کرده است(5
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 درخانواده خودکشی ایجاد زمینه های 

 ها خانواده نوع این مشکالت 

 پیشگیری از خودکشی با استفاده از راه برد سطوح پیشگیری 

 نوجوانان و کودکان در خودکشی کننده ینیب پیش عوامل: 

 وظایف رابطین در این زمینه 

 اهمیت موضوع را نشان دهد. تواندهای زیر می توجه به امار

    خودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشورهای مختلف جهان است و ساالنه بیش از یك میلیوون نفور

 کنند.خودکشی می دنیادر 

 تر اسوت اموا بررسوی انجواف گرفتوه در      ند در مقایسه با کشورهای دیگر پائینآمار خودکشی در ایران هر چ

برابر افزایش داشته است این میزان بدون درنظر گورفتن   7حدود  76-67های که در سالدهد میکشور نشان 

 باشد.  های اخیر میمیزان رشد جمعیت طی این سال

 نفور   6555حودود  سواالنه  کننود  خودکشوی موی  ایران های منتشر شده تعداد تقریبی افرادی که در طبق آمار

در آموار کلوی سواالنه     کهکنند عالوه بر آن تعدادی از افراد در مناطق مختلف کشور خودکشی می ،باشدمی

باشد حداقل می نفره 7کند عضوی از یك خانوار ایرانی که خودکشی می هر فردیاز آنجا که  ندارند. یجای

 د.گیرنروانی و اجتماعی آن درهای نوعی با مشکل خودکشی و پیامده بنفر از مردف کشور ما  05555

  سوال  در جمعیت 4/7 و 1070 سال در نفر هزار 155 در 0/1 خودکشی میزان شده، منتشر آمارهای براساس 

 در 6/1) زنوان  در و میر و مرگ علت نهمین( نفر هزار 155 در 7/6) مردان در خودکشی. است رسیده 1034

 .است بوده میر و مرگ علت دهمین( رنف هزار صد

 نکات کلیدی راجع به خودکشی درجهان

  د.ده ثانیه یك نفر در سراسر دنیا جان خود را در اثر خودکشی از دست می 45هر 

  کند.ثانیه یك نفر اقداف به خودکشی می 0هر 

  سال است. 16-06 علت اصلی مرگ افراد 0خودکشی جزء 

  ثیر بدی دارد.أیگر تنفر د 7هر خودکشی حداقل برای 

 گیری است.و اقتصادی خودکشی بر خانواده و جامعه غیرقابل اندازه اجتماعی ثیرات روانشناختی،أت 
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 تعريف خودکشی 

 اگر کسی دست به خودکشی بزند ولی زنوده بمانود    فرد است. خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خود

 گوییم. به این رفتار اقداف به خودکشی می

 کوه   شوددیده می زنان و افراد مسن( مردان، از اقشار مردف از جمله )جوانان، خودکشی در بسیاری ه افکارپدید

 مراه داشته باشد.ه تواند اقداف به خودکشی را بهعدف پیشگیری از آن می

 خودکشی در نتیجوه تعامول عوامول متعودد      .خودکشی یك مشکل پیچیده است که علل یا دالیل متعددی دارد

 آید.بوجود می و از جمله خانوادگی اختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطیشناختی، ژنتیك، روانشن زیست

     خودکشی در حال حاضر یك مشکل بزرگ بهداشت عمومی درتماف کشورهاست. تقویوت کارکنوان بهداشوتی

ز ارزیابی، مدیریت و ارجاع بیموار مسوتعد خودکشوی در جامعوه قودف مهموی در پیشوگیری ا        برای شناسایی،

 خودکشی است.

 به عنوان يکی از مهم ترين عوامل خودکشی: افسردگی 

 نواراحتی،  هرکسی ممکون اسوت احسواس افسوردگی،     ها در خودکشی است.ترین تشخیص افسردگی یکی از شایع

لی اغلب این احساسات گذرا هستند. با این حال وقتوی ایون   های مختلف داشته باشد وعدف ثبات خلق در زمان تنهایی،

 ی اسات مداوف باشند و زندگی طبیعی شخص را مختل کنند دیگر احساس افسوردگی نیسوت بلکوه نشوان دهنوده     احس

 اختالل افسردگی است.

   :برخی عالئم شایع افسردگی عبارتند از

  هرروز؛ بیشتر وقت ها و تقریباٌدر احساس غمگینی 

 کاهش عالئق در فعالیت های روزمره؛ 

 کاهش وزن؛ 

 بیشتر مواقع روز ؛ احساس خستگی و ضعف در 

 امیدی؛احساس بی ارزشی ،گناه و نا 

 قراری؛پذیری و بیتحریك 

  گیری؛مشکل در تمرکز و تصمیم 

  افکار مرگ و خودکشی؛ 
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با افزایش میزان خودکشی  نیزهای جسمی برخی از بیماری ،سوءمصرف مواد و الکل و روانپزشکی ی هایبیمار درکنار

 و...... سکته مغزی ،های نخاعی، ضربه مغزی آسیب ع،نظیر سرطان،صر همراه هستند
  

  عوامل مرتبط با خودکشی

 :معیت شناختی عوامل ج-1

 جنس

 کنند ولی اقداف به خودکشی در زنان بیشتر است.میفوت خودکشی در اثر مردان بیش از زنان 

 سن 

 : اساس آمارهای جهانی خودکشی در دوگروه سنی زیر بیشترین میزان را دارد بر

  سال؛ 16-06جوانان 

  ؛(در ایران این موضوع صدق نمی کند ) سال 66افراد مسن بیش از 

 هلأوضعیت ت

هل دارند.کسانی که أبیشتری برای خودکشی نسبت به افراد مت خطر و بچه های طالق افراد طالق گرفته، بیوه و مجرد

 ند.پذیری بیشتری داراند آسیبکنند یا جدا شدهبه تنهایی زندگی می

 شغل 

 باالترین میزان خودکشی را دارند. اندانش آموز ، دانشجویان وزنان خانه داربازنشستگان،  افراد بیکار،

 بیکاری

 ازدست دادن شغل با افزایش خطرخودکشی مرتبط است.

 مهاجرت 

های مستعد رفتار و حاشیه نشین ها کنند کسانی که از مناطق روستایی به شهری یا کشوری دیگر مهاجرت می

 افسردگی قابل درمان است

 خودکشی قابل پیشگیری است
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 خودکشی هستند.

 صعب العالجبیماری های  ابتال به

 عوامل محیطی-2

 ای  زندگی هفشار

 ماه قبل از فوت  تجربه کرده اند: 0کنند برخی وقایع فشارزای زندگی را در مدت  کسانی که خودکشی می بیشتر

 خانواده و دوستان یا افراد مورد عالقه؛ مانند مشاجره با همسر، مشکالت شخصی 

  نند جدایی از خانواده و دوستان؛ماطرد 

 داغدیدگی؛ مانند شکست مالی ، فقدان 

 مشکالت مالی؛  بازنشستگی ، مانند از دست دادن شغل ، مشکالت شغلی 

 مانند تغییرات سریع در اوضاع سیاسی و اقتصادی؛ ر اجتماع تغییرات د 

  شدن؛مقصرشناخته  یا نگرانی از مانند احساس شرمندگی و سایرفشارهای روانی 

 سهولت دسترسی 

 ثر پیشگیری از خودکشی است.ؤکاهش دسترسی به وسایل خودکشی یك استراتژی م

 شاهد خودکشی بودن 

شود که در زندگی واقعی از طریق رسانه ها با خودکشی مواجه شده  بخش کوچکی از خودکشی ها شامل افرادی می

 .ممکن است تحت تاثیر رفتار خودکشی مربوطه واقع شوند اند و

 ضعیت ذهنی بیمار با افکار خودکشیو-3

 دارای یکی از خصوصیات زیر هستند:   افراد مستعد خودکشی معموالً

 دودلی: ترديد والف: 

 به سیم آخر زدن()تکانشگری: ب:

توانود  با وقایع روزمره زندگی می خودکشی معموالًچند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد.برای  تواند موقتی باشد ومی

 خته شود. برانگی

 . انعطاف ناپذيری:3

کنند و قوادر  درباره خودکشی فکر می آنها دائماً.افراد مستعد خودکشی محدودیت افکار، احساسات و اعمال دارند  
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 نیستند راه دیگری برای حل مشکل خود پیدا کنند.  
 

 

      

 

ن افسرده باالترین میزان خودکشی جهان افسرده.)بیماراعضوسابقه ی مشکالت روانی در خانواده بویژه داشتن وجود .1

 را دارا هستند(

 جدایی ها و گسستگی های خانوادگی .2

 (و... )سابقه تجاوزات جنسی از دست دادن آبرو .0

 شگرانه شدید در خانهرفتارهای پرخا وجود .4

 سست شدن پیوند عاطفی در خانه .6

 ایجاد استرس های ناشی از ازدواج و تشکیل زندگی  .7

 اشتن سابقه ی خودکشی در خانواده و اطرافیاند .6

 نداشتن امنیت عاطفی در خانواده .3

 نداشتن نیاز به تعلق گروهی و حس ارزشمند بودن .9

 

 

 

 

 

 .کمبود سطح آگاهی)از نظر علمی و روانشناسی( در این خانواده ها1

 قدرت تصمیم گیریوجود .عدف 2

 وجود این نوع خانوادهو زمینه هایی در  ویژگی هاچه 

 دارد؟

مشکالت خانواده ای که سابقه خودکشی داشته 

 است.
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 د خانواده.عدف ایجاد ارتباط صحیح و مناسب بین افرا0

 .کم رنگ بودن اعتقادات مذهبی و دینی در این نوع از خانواده ها.4

 )مثال در افرادی که بددیل شکست عشقی خودکشی می کنند( .عدم یوانایی کنترل احساسات در اعضا5

 

 

 

 در پیشگیری اودیه باید به مسایل زیر به طور اخ  یوجه شود: پیشگیری اولیه: -1

)میادعات خود را در این باره خانواده و ح ظ و اعتالی آن در روانو به ویژه  سالمت  سالمت های  یقویت زمینه .1.1

 افزایش دهید(

 معنوی و نیز عملیایی کردن محتوی ایات و)شرکت در جلسات  و فعادیت های مذهبی مذهبی .یقویت بنیان های .1.2

 یوکل به خدا(یمرین عملی یسلیم وو  زندگی تالقرآن و احادیو برای حل مشک

 گروهای علمی, فرهنگی ,اجتماعی ,هنری,...دررایش افراد به گروه گرایی و جمع گرایی بخصوص گ .1.3

 هایی برای روان درمانی,مشاوره,گروه درمانی,راهنمایی ازدواج و ... فراهم کردن مکان .1.4

 فعادیت های گروهی نوجوانان. در راستایجتماعی,ورزشی و... رفع نیازهای ا .1.5

 

 مهرارت  آموز  اجتماعی، و فردی بین روابط بهبود ، مثبت با افکار کردن جایگزین و من ی ارافک شناخت و ابالح ضمنا  

 نیرز مری   مشرکل   حرل  بحیه رو  و ن س به اعتماد افزایش ، خشم کنترل ریزی، برنامه و زمان مدیریت ، زندگی های

 .کند به عنوان یک عامل اساسی خودکشی کمک  افسردگی از پیشگیری به یواند

 

پیشگیری ثانویه طبق یعریف عبارت است از شناسایی زودر  و درمان سریع اختالل و حل مشرکل   :نوع دومشگیری پی -2

ایرن نروع    ازا قردامات به من ور کاهش شیوع خودکشی از طریق کویاه کردن مدت ان, مداخلره در بحرران و آمروز  عمرومی     

 پیشگیری محسوب می شوند.

 و مناسرب  درمران  و افسررده  افرراد  موقع به شناسایی یرییب بدین است، خودکشی علل شایعترین از یکی افسردگیاز انجا که 

 کند کم زیادی میزان به را آن از ناشی مرگ و خودکشی به اقدام میتواند افراد این کامل

 افسرده بیماران عالئم شناسایی  

 :باشد اشتهد را زیر عالئم از یا چند یا یک که دارد وجود فردی شما همحل درخانواده آیا

 .کند گریه مریب و باشد غمگین اندازه از بیش -1

 شگیریبر اساس سطوح پی پیشگیریراه کارهای      
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 .باشد حوبله بی اندازه از بیش -2

 .رود می در کوره از و شود می عصبانی زیاد -3

 .کند می شکایت...  و کمردرد و سردرد مثل جسمانی دردهای از مریب -4

 .باشد اشتها کم و خواب کم -5

 .سدر نمی خود بهداشت و وضع و سر به -6

 .باشد امید نا زندگی از -7

 .برد نمی دذت زندگی روزمره فعادیتهای از -8

 (است شده سیر اززندگی) گوید می و کند می بحبت مردن به راجع -9

 .  نمائید میرح نیز را زیر های پرسش فوق سئواالت بر عالوه نوجوانان و کودکان مورد در

 :که ددار وجود مدرسه و خانه در نوجوانی و کودک آیا

 .کند می پرخاشگری و شود می عصبانی ددیل بی -1

 است ناسازگار مدرسه و منزل در -2

 .است کرده پیدا یحصیلی افت -3

 .کند می غیبت مکررا مدرسه از -4

زیر نظر داشتن دقیق رفتار افراد مستعد به خودکشی، جهت شناسایی هر چه سریع تر اقدام  منجر به خودکشای   

 محسوب می گردد.های پیش گیری کننده از نوع دوم  ن مراقبتدر آنان از مهمتری

 هرای  گروه به نسبت سالمت ن ام کارکنان که است الزم باشد، می خودکشی به اقدام شایع علل از یکی که افسردگی بر عالوه

 .باشند حسا  ها گروه این در خودکشی افکار شناسایی به نسبت و داشته را الزم آگاهی خودکشی خیر پر و خیر معر  در

 کدامند؟ خیر معر  در و خیر پر های گروه-1

 : خیر معر  در های گروه

 اموزان دانش -

   15-31 متاهل دار خانه زنان -



31 
 

 دانشجویان -

 بیکار افراد خانواده سرپرست، بی طالق، های بچه -

 سرپرست بی زنان -

 ادعالج بعب بیماران -

 مهاجرین و ها نشین حاشیه -

 بازنشستگان -

 ادکل و مواد مصر  سوا -

 طالق یا اخیر عاط ی مشکالت -

 انزوا یا ینهایی ناامیدی، -

 بیکاری و مادی مشکالت شغلی، شکست -

 کننده نایوان و مزمن جسمی های بیماری به مبتالیان -

 :خیر پر های گروه

 افسرده بیماران -

 روانپزشکی اختالالت سایر با بیماران -

 .دارند خودکشی به قداما قبلی سابقه که افرادی -

 خودکشی فامیلی سابقه -

 خودکشی افکار -

پیشگیری کاهش شیوع نقای  و نرایوانی هرای براقی مانرده ناشری از اقردام یرا         این نوع هد  :نوع سومپیشگیری  -2

که فرد از یرک خودکشری نجرات پیردا کررده       به کار گرفته می شودزمانی  وع سومبیماری یا مشکل است.پیشگیریه ث

مجددا شاهد دنیای اطرا  می شود و احساسات گوناگونی به او دست می دهد. فرد گاه احسرا  شرمسراری ,    است و

دت , ن رت , پشیمانی , و گاهی احسا  امیدواری می کند . این مرحله بسیار سختی اسرت کره فررد در برورت     اخج

 زنده ماندن نیاز به دخادت ییم درمان دارد.
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یماران دارای افکار خودکشی بستری کردن یا نکردن آنهاست همه این بیماران شاید نیاز به بسرتری  مهمترین یصمیم درمورد ب

نداشته باشند و برخی از آنهارا میتوان بصورت سرپایی درمان کرد.شاید هنوز نیروی کافی برای کنترل خود و اقدام جهت نیررو  

ه روز در دستر  باشد.در غیر این بورت بیماران دارای افکرار  طلبیدن موجود باشد.این در بوریی است که بیمار در طول شبان

خودکشی باید بستری شوند و این نکته باید با آنان و خانواده شان در میان گذاشته شود و دربورت عدم پذیر  بسرتری بایرد   

 خانواده یعهد مراقبت شبانه روزی را بدهد.

 عوامل پیش بینی کننده خودکشی در کودکان و نوجوانان:

 از دست دادن پدر یا مادر در رابیه با مرگ یا جدایی-1

کودکان خودکشی گرا معموال در خانواده هایی بزرگ میشوند که پدر و مادر به خاطر وسعت اسیب روانی خاص خودشان -2

 نپزشکی در اعضای خانواده(ا نیستند)میزان باالی بیماری های روقادر به حمایت کردن 

 سوا است اده جسمی و جنسی از کودکان زیاد است. خانواده هایی که میزان-3

 خانواده هایی که به بورت ناخود آگاه آرزوی مرگ کودک خودرا در ذهن پرور  می دهند . -4

خانوادهایی که عملکرد یحصیلی ضعیف که شاخ  حساسی برای انواع مشکالت روانی به خصوص خودکشی در جوانان  -5

 است , دارند.

م یحت سلیه واددین هستند در بزرگسادی ممکن است با احساسی که نسبت به منابع قدرت پیدا میکنند کودکانی که مدا -6

 دست به خودکشی بزنند.

 کودکانی که از نعمت دوسداشتن محروم بوده و کی یت عشق و محبت را یجربه نکرده اند. -7

 .می پروراند احسا  حقارت در کودکی و نوجوانی اغلب احسا  خودکشی را در ذهن شان -8

 

 

 

 

 درمان خودکشی 

 انجام بااطالعات ارائه شده، قادرخواهید بود  با توجه به مجموعه : گرامی رابطین

  ایفا جامعه در ان کنترل و از خودکشی پیشگیری در را اساسی نقشی ،زیر اقدامات

 .نمایید
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  خودکشی از پیشگیری برنامه به مربوط هایپم لت و بروشور یوزیع .1

  خودکشی به اقدام خیر معر  در افراد وآموز  شناسایی .2

  است نشده فوت به منجر آنها اقدام که افرادی وآموز  شناسایی .3

 خودکشی به کنندگان اقدام خانواده وآموز  شناسایی .4

 

 

 

 

 

 :ینعناو

 خانواده گسترده.یعریف  -1

 ها ویژگی-2

 مشکالت خانواده.-3

 .راهکارهای حل مشکالت -4

:خانواده گسترده خانواده ای است که براسا  بستگی های نسبی و سببی استوار است و شامل  تعریف خانواده گسترده

 .باشد واددین و فرزندان میهمراه پدر بزرگ مادر بزرگ، خانواده ی ابلی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده گسترده (6

 :گسترده خانواده یک از گویا مثالی ساالر پدر سریال

 حال عین در و دلسوز دوست،خانواده مهربان، پدری خاناسداهلل. است «اسداهلل» نام به میانسالی پدر دربارۀ لمفی داستان

 چنین او. کنند زندگی او بزرگ بسیار خانۀ در بایستمی ازدواج از پس پسرانش همۀ او باور به. است پرصالبت و گیر سخت

 .هستند مستقلی زندگی دارای آنها جهت همین به و نگرفته پیش در «زری» و «مهری» دخترش دو مورد در را سیاستی

 ناچار به کرده وصلت «آذر» خود دخترعموی با که ناصر. شودمی آغاز «ناصر» او فرزند آخرین ازدواج از فیلم اصلی ماجرای

 خانۀ در زندگی،  طلبتقاللاس و است شاغل آذرکه همسرش اما. کند زندگی پدری خانۀ در خود تربزرگ برادر دو همانند باید

 شدت به آذر. کندمی طلب را دیگران هایدخالت از دوربه و مستقل کامالا زندگی یک شروعِ و داندنمی منطقی را پدرشوهر

 با موافقت نیز خاناسداهلل دیگر طرف از. کندنمی نشینیعقب موضعش از عنوان هیچ تحت و ایستدمی اشخواسته این پای

 .... و است نگران آینده در دیگرش فرزندان احتمالیِ سوءاستفادۀ از و نموده تعبیر ضعف و شکست ینوع را آذر

 .نمایید بحث جامعه فعلی شرایط در را گسترده های خانواده وجود منفی و مثبت نکات اید دیده را سریال این چنانچه لطفا
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 خود جای میدهد.فرزندان خود را پس از ازدواج در .خانواده ی گسترده1

 .انها در یک خانه مشترک زندگی میکنند.2

 .پدر و مادر مرکز ثقل خانواده را یشکیل می دهند.3

 را میگیرد..اگر پدر و مادر به علت سن زیاد نتوانند وظایف سرپرستی را برعهده بگیرند پسر ارشد جای انها 4

 .دایره همسر گزینی در این نوع خانواده ها محدود است.5

 یرد.گ یس)پدر یا مادر( خانواده میئ.یصمیمات را اکثرا ر6

 .غادبا فرزندان شغل پدر را بر عهده می گیرند.7

ی خرانواده برورت   .اقتصاد مشترک اعضای خانواده:به این معنا که درامد یودید و یوزیع یوسط هریک از اعضا برای کرل اعضرا  8

 می گیرند.

 (دخترعمو با پسرعموازدواج  مثال:.ازدواج براسا  ایحاد خانوادگی بورت میگیرد)9

 .در این نوع خانواده ی اوت کودک وبزرگسال ینها در اندازه مت اوت اندامها و نیروی کمتر کودک خالبه می شود.11

 

 دیده می شود؟مذکورهای گفته شده در باال در خانواده کدامیک از ویژگی چنانچه خانواده گسترده ای می شناسید 

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

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

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

 

 

 

 :محتمل خواهد بود در آن ها وجود مشکالت زیر ،طی تحقیقات به عمل امده بر روی گروهی از این نوع خانواده ها

 مشکالت این خانواده ها

 ویژگی های خانواده گسترده
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 مناسب با خانواده گستردهمسکن  امینی .مشکل1

 .عدم وجود اریباط محبت امیز2

 .ازدواج براسا  اجبار3

 .مشکالت اقتصادی4

 .عدم یقویت حس مسئودیت در فرزندان5

 .ایجاد حس حسادت در بین فرزندان6

 .اریباط نامناسب با کودکان7

 .احترام همسری بددیل یر 8

 .عدم پیشرفت شغلی9

 

 

 

 :عات انجام شده راهکارهای زیر بر حل این مشکالت یوبیه می شودبا یوجه به میاد

در غیر این  را بهتر یامین کند. که امکان حریم خصوبی گروه ها  ویالیییرجیحا  .سعی خانواده در یامین مسکن مناسب)1 

 بورت است اده از چندین واحد مستقل آپاریمانی در مجاورت هم(

درد و دل کردن با بزرگترها ، شب نشینی ها، یودد گرفتن برای اعضای خانواده، ته جمعیمسافرت دس، .ی ریه های خانوادگی2

 و ...

است اده کرردن از  ، در ن ر گرفتن اینده زندگی فرزندان، .در ازدواج با دختر و پسر بحبت شود ون ر آنها شرط اول قرار گیرد3

 ر می شود و ...مشاورین ازدواج و کالسهای مخصوص ازدواج که در سیه شهر برگزا

 یقوت انگیزه اقتصادی و پس انداز مادی در خانواده. ،استقالل مادی فرزندان ،.یوجه به عالیق شغلی فرزندان4

مسرتقل کرردن    ،مشارکت در یصمیم گیری ها  ،یم بندی مسئودیتهاسیق ،.یقویت نقش مسئودیت پذیری در اعضای خانواده 5

 فرزندان و ...

 رهای پیشنهادیراه کا
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اسرت اده از مشراوره هرای    و ،یمام فرزندان به یرک انردازه  به یوجه کردن  ،ورد مناسب با یمام فرزندانو برخ .کنترل رفتار خود6

 خانواده.

رفتار کودکانره او را پرذیرفت و    ،ان یک عضو ددنشین خانواده پذیرفتاو را به عنو ،رفتار کودکانه داشت انت ار کودکباید از .7

کودک احتیاج به محبت پردری و مرادری و اعضرای خرانواده     . ه این رفتار دادیات کودکانه او بجوابی متناسب با سن و خصوب

 دارد در غیر این بورت یکامل روانی او با مشکل روبرو می شود.

ای شرغلی متناسرب برا نیازهرای     یشرویق بره مهاریهر    ،را براسا  عالیقشان انتخاب کنند .باید به فرزندان اجازه داد که شغل8

 خاب شغل و ...نبود اجبار بر انت، جامعه

 

 

 

 

فقر یعنی کافی نبودن منابع مالی جهت تامین نیازهای اساسی زندگی مانند : غذا ، سرپناه ، لباس ، حمل و نقل ، 

 مراقبت پزشکی و... 

 عناوین:

 انواع-4

 علل فقر -2

 مشکالت و اسیب های فقر-9

 راه کار های موثر -1

 انواع فقر:

 فقر مادی 

 برطر  کردن نیازهای اساسی خود مثل غذا در کسب حداقل دوازم زندگی و نایوانی فرد .فقر میلق:1

اما به دحاظ سیه زندگی ازسیه متوسط جامعه پایین  نیازهای اودیه خود را یامین کند می یواند فرد .فقر نسبی:2

 یراست.

 خانواده فقیر(7
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  ذهنیفقر: 

اندیشره افرزایش دارایری    در ندارنرد، نیازمند مری پ  همواره خود را ،به رغم برخورداری از مواهب طبیعی بسیار گروهی،

آزمندی وحسد در جران ایرن افرراد ریشره      مشاهده ی مردم دارایر درحسرت فرو می روند. از و خویش به سر می برند

 دوانیده،آنها را از درون می پوساند.

 :فقر فرهنگی 

اند راهگشای زنردگی او باشرد   از دیدگاه فرهنگی فقیر کسی است که آگاهیها واطالعات الزم را در هر زمینه ای که بتو

الع یا کم اطالع است بره گونره ای کره یروان بهینره کرردن شررایط        طونسبت به شاخ  های فرهنگی بی ابوده فاقد 

 زندگی خودراپیدا نمی کند.

 

 

 

 فردی :  یحصیالت پایین ، نداشتن مهارت ، اعتیاد ، بیماری و یا معلودیت ، سادمندی -1

 نامناسب و درآمد ناچیز ، زنان بعنوان سرپرستخانوادگی : جمعیت زیاد ،شغل  -2

بی عدادتی و عدم برخرورداری از  سادی ، جنگ و بحران ، زدزده ،  : افزایش بیکاری و کاهش استخدام ، خشکاجتماعی  -3

 حقوق اودیه انسانی، افزایش بی رویه قیمتها

 

 

 

 

 آثار اقتصادی : -1

طبیعی در حوزه ی اقتصاد آثاری ویران گر برجرای مری نهرد. ایرن     از آن جا که فقر پدیده ای اقتصادی است، به طور  

پدیده چنانچه به موقع شناسایی و نابود نشود، چون غده یی سرطانی گستر  یافته، جامعه را فرا می گیرد و به مررگ  

میرت براقی مری    فرزندان فقرا در محروفقر می زاید و به طور معمول  ،شناسان، فقراجتماع می انجامد  به یعبیر جامعه 

 مانند.  

 :آثار خانوادگی  -2

  یآموزشبیسوادی و مشکالت  

 علل فقر

 مشکالت ناشی از فقر
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    سوا یغذیه : خانواده های فقیر یغذیه مناسبی ندارند و همین مسئله باعو افزایش بیماری ها و انگل ها در میران آنهرا

آموزشی را کراهش   می شود. سوایغذیه برقدرت بدنی و ذهنی فرد یاثیر گذاشته و بهره گیری از برنامه های یحصیلی و

 میدهد.

   فقر و بهداشت : جعیت فقیر دربد باالیی از بیماری های مزمن ،میزان باالی مرگ و میر کودکان ، ناخوشی ، امید بره

 زندگی کم را دارا هستند .

 ، 2دکران فقیرر   بی امید و فاقد مراقبت بهداشرتی اند.دربرد کو   فقر و کودکان : کودکان در خانواده های فقیر گرسنه 

اشد .در اثر فقرر احتمرال بیمراری هرای مرزمن ، بردمات ، یروماهرای منجرر بره مررگ ، عردم            برابر بزرگساالن می ب

 کودکان بیشتر است .اکسیناسیون ، کم خونی فقر آهن، درو

 ی دریمرکز و غیبت از مدرسره  نایوان سردرد، سرماخوردگی مکرر ، کاهش وزن ، خستگی ،گیجی،  کودکان فقیر بیشتر

 کنند . می بهرا یجر

      سادمندان و فقر : سادمندان فقیر بیشتر مبتال به بیماری های مزمن و مرگ و میر باال ،امید بره زنردگی کرم و مسرائل

 پیچیده بهداشتی می شوند.

 :آثار اجتماعی  -3

مهم یرین اثر اجتماعی فقر که خود به آثار دیگر می انجامد، ضرعف شخصریت یهیدسرتان اسرت. فقیرران، بره سربب        

اگر حقّی از آن ها پایمرال   .جامعه مورد یحقیر قرار می گیرندو موقعیت اجتماعی، درانات مادی ار نبودن از امکبرخورد

شود، کسی گ تارشان را نمی پذیرد. بنابراین، قدرت دفاع از حق خود را از دست می دهند و نومید به انرزوا روی مری   

صیت انسان، چنرین دعرا مری کررد:... خردایا، حیثیرت مررا برا         به یأثیر فقر بر شخآورند. حضرت سجاد )ص(، با یوجه 

 ینگدستی پایمال نگردان.

گریر است. بخشی از این آثار، که به طور عمده زاییده ی عقرده   این آثار در بحنه ی اجتماع بسیار خیرناکتر و ویران

: باال رفتن آمار جررائم  شخصیت یهیدستان شمرده می شود، عبارت است ازهای روحی و یحقیرهای اجتماعی و سلب 

 .و بزهکاری حتّی در میان کودکان و نوجوانان، طالق، اعتیاد، فحشا، یکدی و ودگردی
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 :فقر فردی و اجتماعی عبارت است از ایجاد کننده به طور خالبه، عوامل فرهنگی و اجتماعی

 ینبلی و عدم استقامت در کار  .1

 بی برنامگی  .2

 درباره ی دنیا وآخرت دیدگاه نادرست  .3

 خودباختگی و عدم اعتماد به ن س  .4

 یروی  گناه و فساد در جامعه  .5

 اعتیاد و یکدّی و اظهار فقر .6

 عبارت است از: عوامل این زدودن جهت در گام یرین مهم

 مت کّران ی وسیله به به بورت کاربردی دینی بحیه یعلیمات ی ارائه و فرهنگی کارهای دادن انجام 

  اخروی و دنیایی آثار به ها آن دادن یوجّه و ویال  کار به ممرد یشویق . 

 

 خود می شناسید ؟ و یا محله در همسایگی آیا شما خانواده های فقیر -1

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

.دربورت وجود خانواده های فقیر در محله شما، چه نوع اقدامایی برای حمایت از این خانواده ها 2

 انجام می شود؟ دی ا چند مورد مهم را ذکر کنید.

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

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

 ؟خادی است دی ا دیست نماییدکمک کردن به این خانواده ها  چه نوع اقدامات دیگری در -2

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

 ه کارهارا
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 اند یافته دست بزرگ های موفّقیت به استقامت و یال  ی سایه در که افرادی یال  ی نتیجه کشیدن یصویر به. 

  یافت، یحقق یدین های آموزه بستن کار به ی سایه در که اسالمی، ع یم یمدّن یادآوری 

 مردمدر  خودباختگی و نومیدی ینبلی، ی روحیه زدودن . 

 آن، مرگبار آثار یبیین و اعتیاد و گناه های زمینه بردن بین از و جامعه معنوی ابعاد یقویت  

 جوانان یشویق و آموزشی و علمی نیز و وورزشی ی ریحی امکانات کردن فراهم 

 ایجراد  نیرز  و هرا  آن یری  حرفره  و فرهنگری  آمروز   هرا،  اردوگاه در ها آن آوری جمع یی، حرفه متکدیان با برخورد 

 شغلی امکانات

 مرحله انجام میگیرد :  9درمان ضربتی فقر در

برای مثال می یوان از پایگاه های میمئنی چون مساجد محل در :  استخانواده شناسایی این گروه از  :گام نخست

 .شناسایی چنین افرادی است اده کرد

ین بودجه، سه راه وجود دارد: ادف( دودت  ب( وجوه شرعی مانند برای یأم : یأمین بودجه ی طرح است :دومگام 

 .ج( کمک های مردمیو..... خمس و زکات

 .، بدا و سیما و میبوعات در باال بردن میزان کمک های مردمی نقش موثر دارندمجادس مذهبیبی یردید 

 ت اس حلیاز راه مناسب و به بورت م دستان شناسایی شده رساندن وجوه به یهی: گام سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین مورد بحو:

 یعریف و نیاز های نوجوانی 

 دارد نوجوان عضو که ای خانواده های ویژگی 

دی ا با یوجه به اگاهی از علل، ابعاد، اثار و راه کار های ارائه شده در مورد فقرر چنانچره خرانواده    

های فقیری در محل سکونت شما وجود دارند در مرورد یعرداد، مشرکالت آنران و راه کرار هرای       

وجرود در  عملی و عزت مندانه رفع یا کاهش مشکالت انان از طریق گروه های محلی و امکانات م

 منیقه در گروه بحو نمایید و را هکار های اجرایی به مسئودین مربوطه ارایه دهید.

 خانواده دارای فرزند نوجوان(8
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 وظایف خانواده 

 آن ها کاهش برای مشکالت و راهکارهایی 

 بدانند ها خانواده نوع این در واددین باید آنچه 

 

سرادگی ادامره مری     18سادگی شرروع مری شرود و یرا      11یقریبا از  نوجوانی دوره انقال از کودکی به بزرگسادی است تعریف:

 یابد،خانواده ای که حداقل یک عضو آن نوجوان باشد را خانواده با فرد نوجوان می گویند.    

برای برخورد مناسب با او الزم اسرت و وادردین را بره برقرراری اریبراط بهترر برا         ،شناخت نیازهای نوجوان نیازهای نوجوانان:

  یازها شامل موارد زیر است :.این ن شان یاری می کند نوجوان

 ،معنویت و ن س عزت  ازادی، استقالل 

 واددین حمایت و خاطر امنیت 

 خود عالقه مورد فردی هویت کسب 

 مهم و ارزشمند واقع شدن 

 مورد یحسین دیگران واقع شدن 

 کسب هویت فردی مورد عالقه خود 

 

 

 

 پدر،مادر،همسر،دختر،پسر،خواهر و برادر می باشد. :شاملاعضای خانواده  های نقش و موقعیت-1

 نوجوان سعی در عدم وابستگی به خانواده و اریباط بیشتر با همساالن دارد.-2

 دوره ای مشکل آفرین برای واددین است.-3

 معموال دیگر فرزندان در سن مدرسه هستند.-4

 ن ر گرفتن آزادی نیز در حد متعادل برای وی می باشد. هد  کلی این خانواده انتقال مسئودیتها  به نوجوان و در-5

 

 

 

 ویژگی های خانواده ای که عضو نوجوان دارد

 وظایف خانواده
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 متعادل نمودن آزادیها یوام با واگذاری مسئودیت به نوجوان-1

 واددین و فرزندان نیز میان اریباط مناسب بین واددین و-2

 داشتن استدالل منیقی در برابر نیازها و مشکالت نوجوان-3

 پرداختن به بهداشت نوجوانان -4

 

 

 دم یوانایی واددین در بحو و در میان گذاردن مسائلی چون مسائل جنسیع-1

 عدم پذیر  محدودیت ها و یوانایی های نوجوان یوسط واددین-2

 اریباط بر مبنای اعتماد بین واددین و نوجوانوجود عدم -3

 

 

 

 .یاری کردن فرزند جهت یصمیم گیری:1-1

 *دادن حق یصمیم گیری به نوجوان

 یصمیم نادرست او ددرست و منیقی برای ر *آوردن دالیل

 *یوجه به خواسته ها و عالیق فرزندی که در سن نوجوانی است.

 .پذیر  آزادی نوجوان بدون طرد کردن او:2-2

 *کنترل مناسب روابط نوجوان در محیط بیرون

 د.*آگاه بودن به این مسئله که نوجوان به آزادی و اریباط با دوستان و همکالسان نیاز دار

 *آموز  دوستیابی و طرح ویژگیهای دوست خوب برای نوجوان

 .ح ظ اریباطات باز میان واددین و فرزند نوجوان:3-3

 *برقراری اریباط نوجوان بر مبنای محبت

 مشکالت خانواده با نوجوان

 راهکارهایی برای کاهش مشکالت
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 *ایجاد اریباط مناسب به گونه ای که نوجوان بدون یر  و اعتماد کامل با واددین مشکالیش را در میان بگذارد.

 

 

 

 حساسات خود را با افکار و احساسات کودکان و نوجوانان همسو و منیبق کنند.*افکار و ا

 *نباید ی اهر به دانایی بیش از اندازه نمایند زیرا نوجوانان از این مورد گریزانند.

 *باید متناسب با سن و سال نوجوانان با او برخورد کنند نه مانند دوره کودکی او.

 ن با دیگران جدا خودداری کنند.*از یحقیر،سرزنش و مقایسه نوجوا

دگذر دارد و در این مواقع باید ببر و ی،حساسیت و دجاجت نوجوان حادتی زوشگر*واددین باید میمئن باشند که پرخا

 حوبله داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین مورد بحث:

 خانواده با نامادری و ناپدری  عریفی-1

 ها و مشکالت ویژگی-2

 مشکالت رفع یا کاهش کارهای راه -3

 سنجش وضعیت خانواده-4

به یاد داشته باشید بهترین برخورد با نوجوان، ضمن دوستی و 

 صمیمیت با او، منطقی صحبت کردن با استدالل های منطقی است.

 

 خانواده با نامادری وناپدری(3

 اده ها بدانندآنچه باید واددین در این نوع خانو
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 فرزند ممکن است عالوه بر فرزندان متعلق به پدر یا مادر،و خانواده هایی که به ددیل ازدواج مجدد واددین یشکیل می شوند 

  .گ ته می شود  وناپدری نامادری با خانوادهخوانده نیزدر آن وجود داشته باشد به 

 :عمومی حثب

 خواندگی فرزند به را فرزندی یا باشد داشته ناپدری یا نامادری که شناسید می را ای خانواده شما ن ارت یحت درمحله آیا ر1

 باشند؟ پذیرفته

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

 کرد؟ کمک ها آن به یوان می وچیور ایا از مشکالت این نوع خانواده ها میلع هستید  بورتاین  رد-2

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

 است؟ افزایش به رو کنند می زندگی ناپدری یا نامادری با که ییها خانواده یعداد ددیل چه به ر3

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

 و نتایج مهم را در زیر یادداشت کنید:لطفا در این زمینه در گروه بحث نمایید

 

 

 

 

 ر اعضا به طورمتقابل از هم حمایت نمی کنند ونسبت به هم یعهد ندارند.1

 رهبری موثری ندارند. ،ر واددین برای پرور ،محاف ت واجتماعی شدن فرزندان2

 قوانین ویوقعات روشن ویعامالت دذت بخش همراه نیست.  ر اریباطات بین افراد خانواده با3

 اختال  ها به نحو موثری بورت نمی گیرد.ر حل مسائل ورفع یضادها و4

 ر استر  واضیراب باال دارند.5

 ر افت یحصیلی در فرزندان مشاهده می شود.6

 ر بهداشت روانی پایین دارند. به ویژه افسردگی7

 وجود دارد. ر پرخاشگری باال8

 ظرفیت کمتر برای سازگاری باعدم حضور یکی از واددینوجود ر 9

 بافرزندان ر عدم پیوندعاط ی 11

 ومشکالت مربوط به این نوع خانواده ها ویژگی ها
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 یعار  درمورد نقش ها و وظایف مورد انت ار در خانوادهوجود  ر عدم اطالع و11

 وحدت ویکپارچگی در خانواده که عوامل زیر درآن نقش دارند : عدم وجود -12

 سال طول می کشد(2زمان مناسب)که حداقل نیاز مند بودن به ادف( 

 ب( نوع خانواده

 ج(جنس وسن فرزندان

 : م و کنترل رفتار فرزندانبرقراری ن-13

به رو  بایوجه به ی اوت نوع روابط)گرم وبمیمی( بین اعضا در این خانواده با سایر خانواده ها این امر با دشواری هایی روکه 

 که می یواند علل زیر در این موضوع دخیل باشد: است

  مشکالت مادیوجود 

 یمرکز ذهنی پایین 

 عدم سازگاری 

 از واددین ینی رقابت درجهت کسب محبت 

 مشکالت روان شناختی ورفتاری 

  سوا است اده جنسی از کودکان دارای ناپدریاحتمال 

 ینبیه بدنی ازسوی وادد ناینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. و شکل گیری آن  ر بزرگترین مشکل این کودکان ازن رانجمن حمایت از حقوق کودکان مشکل هویت1

 بودن آنان از ناینی ر نگرانی از میلع شدن اطرافیان2

 ر نگرانی مداوم از میلع شدن فرزندخوانده ویردید در بیان حقیقت به کودک3

 مشکالت این نوع خانواده ها در رابطه بافرزندان ناتنی

 این وبالعکس واقعی مادر پدریا شبیه نکرد عمل برای والدینی چنین از جامعه انتظارات به باتوجه

 .شوند می فرزندان به نسبت خود وظایف درانجام وتضاد تردید دچار گاها افراد
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 ر محرم شدن با او4

 ر ایجاد مشکالت عدیده در وظایف ونقش های فرزند خوانده ها به دنبال ازدواج با واددین ناینی 5

 رفت. ر کودکان فرزند خوانده وقتی بزرگ شوند به دنبال واددین ابلی شان خواهند6

  : بهترین سن برای گ تن حقیقت به فرزندخوانده

سال یا قبل از فرا رسیدن بلوغ است زیرا وقتی فرد در سن بلوغ قرار  7بهترین زمان برای بیان این واقعیت بین سن حدود 

اضیراب و بحرانی کند بلکه کند که بازگویی این موضوع نه ینها دردی دوا نمیها دست و پنجه نرم میگرفت با انواع بحران

 .افزایدجدید را به فرد می

 : اه کارهای کاهش یا رفع مشکالتر

 ر ابراز مهر ومحبت بدون یوقع1

 ر شرکت درکال  های مشاوره به بورت خانوادگی2

 ر درک همدالنه) خودت را جای او بگذار(3

 ر به بچه ها اجازه بدهید درمورد وادد ینی شان بحبت کنند.4

 زندان)ازجهت پذیر  فرد دیگری درکنارخود،...( قبل از شروع زندگی مجددر آماده سازی فر5

 ر باید محدودیت های خود را بپذیرید وبدانید که شاید هرگز نتوانید جای پدر ومادر ابلی بچه ها راپرکنید.6

 ر یوجه ویاکید بیشتر بر موفقیت های یحصیلی7

 اجازه بحبت به اعضای خانواده را دادن(ر ایجاد کانون گرم وبمیمی)ازطریق احترام گذاشتن، 8

 ر درگذشته زندگی نکنید وقبول کنید زندگی جدیدی را شروع کرده اید.9

 ر از جانبداری آشکار از فرزند خود درمقابل فرزندخوانده یان خودداری کنید.11

 خوانده هار ایجاد سازگاری در خانواده علی رغم شرایط وی اوت های موجود در اعضا به ویژه فرزند 11

 ر آن ها را حمایت کنید.)ازن ر عاط ی،اقتصادی،معنوی،...(12

 ر به او بگویید که ما یورا پذیرفته ایم و وجود یو برای ما عزیز است .13

 کودک بافرزند واقعی وجود یبعیض بینر عدم 14



46 
 

 

 

تفاده از مطالب ارائه شده سعی نمایید باتوجه به اصول زیر واس ،درصورت وجود چنین خانواده هایی در محله شما

 این خانواده ها را درجهت بهبود شرایط شان کمک نمایید.

 شناسایی خانواده هایی که دارای نامادری یا ناپدری اند.-1

 برقراری اریباط با خانواده های مربوطه از طریق:-2

 با انان ادف( دعوت از واددین وطرح ویژگی ومشکالت احتمادی چنین خانواده هایی

 ارائه جزوه های آموزشی مورد نیاز ب( 

 این خانواده ها با ج(یعیین زمان ومکان مناسب جهت مشاوره موردی 

 (انجام بررسی ها وارزیابی های الزم درخصوص موثربودن اقدامات انجام شده3

 (دربورت نیازارجاع به کارشناسان4

 اده ها(شناسایی ومعرفی مراکز حمایتی موجود در جامعه دربورت نیاز خانو5

 برحسب شرایط خاص خانواده انجام سایر اقدامات(6

 

 

 

 

 

 خیر بلی عناوین سواالت

   ابراز مهر ومحبت بدون یوقع     

   شرکت درکال  های مشاوره به بورت خانوادگی

   درک همدالنه فرزندان     

   آماده سازی فرزندان قبل از شروع زندگی مجدد   

 دادده مورد سنجش قرار خانوااین نوع  وضعیت را در می یوان با پاسخ گویی به سواالت زیر

 راه های کمک به این نوع خانواده ها 
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      دموجوپذیر  محدودیت های 

     فرزندان یحصیلی پیشرفت به الزم یوجه

   ایجاد کانون گرم وبمیمی     

    پذیر  زندگی جدید درگذشته و نکردن زندگی

   خود داری از جانبداری آشکار از فرزند خود درمقابل فرزندخوانده    

   ایجاد سازگاری در خانواده    

   عدم وجود یبعیض بین فرزندان

 

 

 

 

 

 

 

 

طالق از نظر لغوی به معنای رهاشدن است. رهاشدن ازقید نکاح وزناشویی ومفهوم اجتماعی آن پایان دادن به 

 زندگی زناشویی است.

 خانواده مطلقه (41

وجود دارد که به دلیال اهمیات و تعاداد شاان در      پذیر آسیب ازخانواده دیگری انواع که آنجا از

 وضاعیت  ، اداماه  در لذا، اند گرفته قرار و جامع جانبه همه بررسی مورد مستقل درکتابهایجامعه، 

 اطالعاات  باه  نیااز  صاورت  رد لطفا.است مورد بحث قرار گرفته اجمالی صورت به ها خانواده این

 .فرمایید مراجعه مربوطه تخصصی کتاب به ها خانواده اینخصوص در بیشتر
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 روانی ر مشکالت اجتماعیسالمت  ر مشکالت  مشکالت اقتصادی ر درگیری های عاط ی:  طالق پیامدهای

 

 

 

رادی غیرمتعهرد برارمی آورد وبررای زنران بره ویرژه آن هرایی کره پناهگراهی نددرنرد           طالق مردان را اف:  اثر روی والدین-1

وفاقداستقالل مادی اند خیرناک می باشد وراه را برای انحرا  باز می کند. طرالق احتمرال مررگ زودر  را دربرین دو جرنس      

 افزایش می دهد.

 نوجوانان اغلب درنتیجره جردایی پردرومادر اسرت.    عدم یعادل در همانندسازی کودکان وبزهکاری های اثر روی کودکان:  -2

 دسته یقسیم می شود:2واکنش های کودکان پس ازجدایی به 

 واکنش های فوری وکویاه مدت: ناراحتی ونگرانی های گوناگون مانند: احسا  خشم،یر ،افسردگی 

 تاری ویراخیر درمراحرل   واکنش های بلندمدت : به بورت بدبینی نسبت به زندگی زناشویی، بی ک ایتی ، مشکالت رف

 یکامل

عوامل فردی طالق 

خیانت-بیماری -نازایی 

ازدواج اجباری-سن ازدواج 

محکومیت درازمدت-اعتیاد 

ناسازگاری جنسی-عدم تفاهم 

مشکالت مالی-بیکاری 

انتظارات غیرواقعی 

(هوی و هوس ) عشق ظاهری 

عوامل اجتماعی طالق 

توسعه شهر نشینی 

صنعتی شدن

افزایش خانواده های هسته ایی

بیکاری و فقر اقتصادی

اشتغاالت ذهنی باال

کم رنگ شدن ارزش اخالقی و مذهبی

منابع خارجی استرس زا

 اثرات طالق
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مشرکالت یرامین زنردگی مرادی واز      ،گاه اجتماعی ناشی از کاهش درآمد نداشتن یکیه ،احسا  ناامنیاثر روی جامعه : -3

 دست دادن سرمایه های معنوی، کاهش اعتماد به ن س، برچسب بیوه بودن

 

 

 

 (ازیکنیک های مددکاری است اده شود1

 داشته باشده سازند(دادگاه درطالق نقش 2

 (محدود کردن سیه یوقعات3

 ( وجود فرزند درخانه می یواند عامل موثری در ح ظ روابط حسنه باشد.4

 مدیریت مناسب احساسات من ی (5

 (یقویت اعتقادات مذهبی6

 (هرگزنقاط ضعف همسریان را به رخش نکشید ، عیب جویی نکنید ونکات مثبت را یادآوری کنید.7

 

 

 

 اده ای که به یازگی از طریق ازدواج یشکیل شده است.خانویعریف : 

 ویژگیهای این خانواده:

آماده شدن برای داشتن یک زندگی جدید با یکدیگراست. در واقع نقرش افرراد یغییرر    ، س از ازدواج فعادیت ابلی زن و شوهرپ

رده می کنند، و در بعضی از امور با یوافرق  کرده و همراه با این زندگی کردن فرا گرفته می شود زوجین نیازهای یکدیگر را برآو

 ...و  یکدیگر قوانینی وضع می کنند مثال برای خوردن،خوابیدن،گرد ،ی ریه

 

 

 پیشنهادات ویدابیر

 

 خانواده جوان(44

 وظایف خانواده
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 فراهم کردن محیط رضایت بخش دوجانبه از طریق:( 1

 ( یامین نیازهای جنسی و روانی یکدیگر1-1

 ( مهرورزی و محبت کردن زوجین نسبت به همدیگر1-2

 ز سواظن های بی مورد( اجتناب ا1-3

 ( عمق بخشیدن به احسا  عشق و عالقه1-4

 ( احترام، یکریم و یمجید و یعریف یکدیگر1-5

 ( داشتن زندگی بر پایه بداقت، فداکاری و گذشت1-6

 ( پرهیز از یندخویی، بد زبانی و سرسنگین بودن با یکدیگر1-7

 ( تنظیم خانواده :2

 یرد:که توجه به موارد زیر را در بر می گ

خیلی سال  35سال و باالی  18خانم های کمتر از بارداری برای ( زمان یودد بچه ها با سن واددین ییبیق پیدا  کند ) 2-1

 .( یوبیه نمی گردد

 سال می باشد.( 3-4)فابله حاملگی ها فوابل زمانی مناسب بین حاملگی ها ین یم شود ( 2-2

 یابد. ن سقط کاهشو میزا ( ازحاملگی های ناخواسته جلوگیری2-3

 کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان جهت زایمان  و حاملگی ازعوار  کاستن( 2-4

 ( فرزند دار شدن طبق برنامه و به ددخواه خود2-5

 ( کاهش سوایغذیه در کودکان از طریق فابله گذاری مناسب بین حاملگی ها2-6

 ( تقویت و گسترش ارتباط با اقوام و خویشاوندان:9

 اثر دارد. انان در کاهش فشارهای روانی از طریق درد و دل کردن و نیز مساعدت گرفتن از ( 3-1

 ( رعایت انصا  و عدادت در برخورد با خانواده های زوجین ضرورت دارد3-2

 ( جهت یحکیم روابط خانوادگی و افزایش دوستی و محبت بین خویشان و اقوام برنامه ریزی شود.3-3

 سبب فراوانی نعمت و محبوبیت نزد خداوند می گردد. پیوند بیشتر با خویشاوندان های دینی( بر اسا  اموزه 3-4

 ( درک متقابل و احترام نسبت به هم از طریق:1
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 ( اظهار د  ی و عملی محبت4-1

 ( غمخوار و کمک حال واقعی هم بودن4-2

 ( شناخت عالیق و سالیق یکدیگر4-3

 ترام هرچه بیشتر( یشکر و سپاسگزاری از هم برای اح4-4

 ( برآورده کردن نیازهای اساسی یکدیگر)روانی، جسمی، جنسی( از طریق:5

 ( سعی در یامین رضایت در ارضای غریزه ی جنسی یکدیگر5-1

 ( آراستگی ظاهری و باطنی5-2

 ( ایجاد محییی ساکت و آرام برای آرامش بخشیدن روانی و...5-3

 بلمقا یوجه به احساسات و روحیات طر ( 5-4

 ( تقسیم کار با احساس رضایت دو طرف از طریق:6

 ( کنار گذاشتن کلیشه های جنسیتی )شستن کار مردها نیست یا جارو زدن کار زنانه ای است و...(6-1

 ( برنامه ریزی و طبقه بندی وظایف6-2

 ( مشارکت در انجام کارها و کمک به یکدیگر6-3

 ( زمینه سازی برای موفقیت در کارها6-4

 در طرفین برای پیشرفت بهتر کارها و انگیزه الزم ایجاد روحیه (6-5

 

 

 

وقتی دو ن ر باهم ازدواج میکنند در واقع گستره وسیعی از اریباطات اجتماعی را یشکیل میدهد در این میان رابیه عررو  برا   

قر می رماینرد:بهترین چیرزی کره بره     امام برا .خانواده شوهر و مرد با خانواده زن در فرهنگ ما از همیت ویژه ای برخوردار است

وسیله آن میتوان به خدا و رسودش متوسل شد عبارت است از:بله رحم و دید و بازدید با بستگان که باعو میشرودثروت زیراد   

 شده و بر عمر انسان اضافه شود.

 اهمیت برقراری اریباط با خانواده همسر
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اسم،مناسک ،جشنها و سروگواریها  نایان آکرمن که او را پدر خانواده درمانی نامیده اند می گوید :خانواده از طریق شرکت در مر

به سالمت روانی خود کمک میکند که به آن ش ا بخشندگی خانوادگی میگوینرد و قیعرا خرانواده هرایی میتواننرد از آن بهرره       

 بگیرند که اهل اریباط با بستگان و خویشاوندان خویش باشند.

 شکالت رای  زوج های جوانم

 
 

 

 

 
 

در اوایل ازدواج است.در مقابل سرزنش کردن حمایت کردن وجود دارد.وقتی زن یرا مرردی    مسئودیت ناپذیری:مشکلی رای -1

در زندگی زناشویی اشتباه کوچکی داشته باشد و به جای سرزنش شدن مورد حمایت همسر  قرار گیرد به این معنری نیسرت   

عو میشود که فرد رفترار اشرتباهش رایکررار    که دارد از رفتار او دفاع میکند بلکه از شخصیت طر  مقابل دفاع میکند و این با

 نکند و مسئودیت پذیرشود.

در این مشکل مهمترین رکن عدم احترام زن و شوهر به یکدیگر،عدم رعایت حریم زن و شوهر نسبت بره   مشکالت اریباطی:-2

کره افرراد در مقابرل    هم است که به ددیل عدم شناخت این دو در اوایل زندگی مشترک است.یک اریباط زمانی سادم می شرود  

یکدیگر بتوانند به اظهارن ر بریه و مشخصی نسبت به یکدیگر برسند و یک پاسخ منیقی و مناسبی به هر محرکری در رفترار   

مشکالت فردی و  
وط شخصیتی که مرب
ما به ی اویهای فردی

بین زن و شوهر است

مشکالت اریباطی 
بین زن و شوهر

مشکالت خانوادگی
بین دو خانواده ی 

زن و شوهر

مشکالت جنسی ، 
مسئودیت ناپذیری

 راهکارهایی برای حل مشکالت
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دو طر  دیده شود.به عبارت دیگر مشکالت اریباطی به آن شناخت های غلط از یکدیگر مانند سروا یردید،سروا برداشت،سروا    

 . ی اهم بر می گردد

راه حل این مشکل این است که پدر مادرهای دو طر  میزان اریباطشان را با یکدیگرنزدیک کرده و برر   ت خانوادگی:مشکال-3

 اسا  شرایط خابی که شامل احترام متقابل است نیازهای زوج جوان را حل و فصل کنند.

ائل جنسی اطالع کافی ندارند کره  خیلی از دختر و پسرهایی که در خانواده های مذهبی بزرگ شدنداز مس مشکالت جنسی:-4

آموز  مسائل جنسی در دوران عقد برای این زوجین ضروری است بعضی مسائل جنسی را مسرائل زشرت و پلیرد و خرارج از     

 حییه ی انسانی میدانند که باید ابتدا این نگر  را یغییر داد و بعد رفتار غلط را یصحیه کرد.

 ر باز میگردد شخصیت ها مجموعه گرایش ها،باورها و ارز  هاست این سره  به شخصیت دو ن مشکالت فردی و شخصیتی:-5

بخش در حقیقت می یواند شخصیت هر انسانی را نشان دهدپس اینها در افراد مت اوت است.دذا اگر زوج های جوان بدانند کره  

 .ی اویهای فردی را باید مورد یوجه قرار دهند مشکالیشان رفع میشود

 

 

 

 

 

 

دانیم در جامعه ممکن است خانواده هایی وجود داشته باشد که بنا بره دالیرل اقتصرادی اجتمرایی فرهنگری       میهمانگونه که 

اریباطی و ... همزمان با چند مشکل و آسیب مواجه باشد و دذا چنین خانواده هایی از جهت انجام امور روزمرره و نیرز پیگیرری    

 که در این بخش ضمن برشمردن انرواع مشرکالیی کره احتمرال دارد    د ناهدا  بلندمدت ممکن است با چادش هایی مواجه باش

 اشاره خواهد شدم کاهش ان ها به راهکارهایی اساسی و مهوجود داشته باشد، در این خانواده ها  هم زمان

 

 

 

 

 

                   بودن         یک سرپرست -1

 خانواده با ناپدری و نامادری                 -2

                                شاغل واددین -3

 خانواده با مشکالت فراوان(12

 ی زیر هم زمانمشکالت و آسیب ها ممکن است در این خانواده ها، دو و یا بیشتر از

 وجود داشته باشد
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 بودن خانواده گسترده.4 

                           فرزندخوانده وجود.5

 فرد معلول.وجود6

 خودکشی در خانواده               سابقه -.7

 خانواده)یازه یشکیل(.جوان بودن 8

                           بزهکار   وجود فرد-9

 اده در خانو.طالق 11

         عدم آگاهی از نقش درخانواده  -11

 نوجوان دارای عضو .12

 در خانواده.فرد معتاد13

 .فقر در خانواده14

15...... 

 

 

 

 

 واقع بینانه آن هاو پذیر   مشکالت شناسایی-1

 مهم یر رفع مشکالت کاهش و یانسبت به  مشکالت و اقدام الزم اودویت بندی -2

 الزم درخود و خانواده انگیزهو ایجاد و  گذاری مناسب هد  -3

 برای حل مشکل بحیه یصمیم گیریو  مناسب انتخاب زمان-4

 ه کار های کارشناسان و مشاوران خانوادهاست اده از ن رات و را -5

 برای هر مشکل حتما یک راه حل پیدا کنید-6

 

 این مراحل حل مشکل در

 :خانواده ها
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 خذ:نابع و مام

موسسه -2(: انتشار 1386، چاپ سوم)3و2و1 مریم و همکاران، پرستاری بهداشت جامعه، جدید میالنی-1

 ( 218-211()263-271( )279-381ب حات) 12، 13، 14، 6اندیشه رفیع، فصول

-219، ب حه )13و 12(، فصل 1389ماهیار، آذر و همکاران، خود کشی ، انتشارات ارجمند، چاپ دوم )-3

191 ) 

(، ویراست دوم، انتشار جامعه 1392پنجم )چاپ -ایلدر آبادی، اسحاق،د رسنامه پرستاری بهداشت جامعه،-4

 (243-269/245-274( )276-282ب حه ) 22،23،26و27نگر، فصول 

 (68-96،ب حات )5فصل 93جمعی از نویسندگان،دانش خانواده و جمعیت،چاپ پنجم،انتشار ،-5

اشر اداره کل (، ن1388مرام، سید علی محمد و همکاران، چگونگی یعامل با افراد معلول، چاپ اول ) یکتا-6

 ( 12، 11، 11روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، ب حات )

(، 1388انتشارات جامع نگر ) -( النگستر2حسینی، سید وحیده و همکاران، پرستاری بهداشت جامعه )-7

 31و 11فصل

  2،3،4،5فصول ، ( 1381بهنودی زهرا، بهداشت و مدیریت خانواده،  نشر و یبلیغات بشری )-8

 (7(، فصل )1383میمنت، حسینی زاده، کاملیا، پرستاری بهداشت خانواده، نشر و یبلیغ بشری ) ،حسینی-9

شماره 1384زنور،هادی بهروز،فقر و نابرابری درآمد. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال چهارم.  -11

17 

، 1384سال چهارم، -تماعیراغ ر، حسین، فقر و ساختار قدرت در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اج-11

 17شماره 
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ها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ها و افققاسمیان، سعید، کاهش فقر در ایران، چادش-12

 18، شماره 1384پنجم،

 2113بانک جهانی ، فقر در ایران. مترجم بابر شیبانی و منیره ادسادات کرد ستانچی،-13

 1375طرح فقر زدایی در کشور جمهوری اسالمی ایران، یهران، سازمان برنامه و بودجه، گزار -14

 1371ع یمی، حسین ، مدارهای یوسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. یهران: نشرنی.-15

ی روانشناسی هلیگارد. مترجمان محمد یقی براهنی و دیگران.یهران. یکنیکسون، رفتال و دیگران، زمینه-16ا

 1385رشد.

 1386دیگران، اخالق کاربردی. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، اسالمی، محمد یقی و-17

 161-185ص.9،  1385ی بانوان شیعه. ها، فصلنامهخیری، یوسف ، اشتغال زنان و پیامد-18

 1377فلس ی، محمد یقی ،کودک از ن ر وراثت و یربیت. یهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی،-19

  1368ی علی محمد کاردان. یهران. اندیشه،اجتماعی، یرجمهکالین برگ، ایو ، روانشناسی -21

 1381میر خانی، عزت ادسادات، رویکردی نوین در روابط خانواده. یهران س یر ببه،-21

 1387دفتر نشر معار ،-شری ی، احمد حسین ، آیین زندگی، قم-22

. 4سیاسی بسی  هدایت. سال ی یحلیل ویژه هادیان هدایت ،کنکاشی حول مسئله اشتغال زنان. ماهنامه-23

 1383،45ی شماره

 1387ش یع آبادی، عبداهلل ، مقدمات راهنمایی و مشاوره یهران،رشد.-24
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مجتهد زاده فاطمه ادسادات ، نیسی عبدادکاظم ،مقایسه اضیراب ،افسردگی،پرخاشگری وعملکرد یحصیلی -25

شماره  ،ن اهواز،نشریه: روان شناسی اجتماعی دانش آموزان دارای ناپدری ر نامادری وپدرومادر واقعی شهرستا 

 17ر7ب حه:   6شماره: 2دوره:  ،1387:بهار

بررسی رابیره سرالمت عمرومی     خضریاج رسول ،خانجانی زینب ، میرنسب میرمحمود، محمد امینی زرار،-26

شرماره:   ،نشرریه: زن ومیادعرات خرانواده    وازدواج مجدد مادران شاهد با اختالالت روانری دانشرجویان شراهد،   

 81ر 63ب حه:  4شماره: 1دوره:   1388یابستان

یقات شریه: یحق بررسی یجارب روانی خانواده های دارای فرزند خوانده،ن ،لی اکبری فاطمه ،یوکل خسروع-27

132ر125ب حه:  ،2شماره:  ،8دوره: ،1389علوم رفتاری  شماره:   

 گیریپیش کشوری برنامه،اجرایی ان،دستورادعملرو سالمت پزشکی،اداره وآموز  درمان و بهداشت وزارت -28

خودکشی از  

 


