




:پس از پایان جلسه فراگیر 

.دو مرحله رشد کلی خانواده را می داند-1
.سه معیار مهم در تقسیم مراحل رشد خانواده را می داند-2

.تکاملی خانواده را می داندمراحل -3
. دالیل طوالنی تر شدن بعضی مراحل را در جوامع امروز را می داند-4
.وظایف تکاملی خانواده را هر مرحله رشد خانواده می داند-5
.وظایف پرستار را در هر مرحله رشد تکاملی خانواده می داند-6
.چالش های پیش روی خانواده را در هر مرحله رشد خانواده می داند-7



خانواده را تعریف کنید؟

هشت مرحله تکاملی اریکسون را نام ببرید؟



مراحل تکامل خانواده را نام ببرید؟



توسعه خانواده -1

كوچك شدن خانواده-2



تغییر در تعداد 

اعضای خانواده

سن و رتبه كالسي 

بزرگترين فرزند 

بازنشستگي 

پدر



شروع زندگی

تولد فرزند

خانواده با کودک 
سن قبل از مدرسه

خانواده با کودک 
سن مدرسه

خانواده با فرزند 
نوجوان

خانواده با فرزند 
در سنین ترک 

خانواده

خانواده با افراد 
میانسال

خانواده با فرد 
سالمند



تغييرات اجتماعي 
صنعتي شدن جوامع 

تغيير نقش ها 
الگوهاي زندگي براي زن 

كاهش تعداد فرزندان خانواده ها



.اين مرحله با ازدواج شروع مي شود وتا قبل از تولید مثل ادامه دارد



یادگيري زندگي با یکدیگر وفراهم كردن محيط  -1
رضایت بخش دوجانبه

- تنظيم خانواده-2

- ارتباط با اقوام و خویشاوندان-3



 آموزش و مشاوره در مورد تنظیم خانواده
  تطابق با نقش والدی  ، نقش جنسي
مشاوره قبل از زايمان
برقراری ارتباط
آموزش های دوران بارداری



ماهگي كودك خانواده 30از تولد تا 



عدم آمادگي الزم برای پذيرش نقش مادر پدری -
تصورات باطل والدين -



نخست زايي
  نداشتن فامیل يا خويشاوند برای كمك

در مراقبت از كودك 
 حضور همسر در منزلعدم
 (نوزاد نارس ، سقط و )ابتال به عوارض بارداری ...
 مرگ نزديكان و بستگان درجه يك
 (ديابت ،بیماری قلبي)بیماری مادر در دوران بارداری
 بیماری مادر پس از زايمان
ناقص ماندن تحصیالت مادر



ايت  تقويت خانواده به عنوان يك واحد ثابت و پايدار از طريق حفظ ارتباط رض-1
بخش بین والدين ، والدين و كودك

مشاوره با همسر در زمینه كشمكش های ناشي از وظايف متعدد اعضای  -2
خانواده

برآورده كردن نیازهای تكاملي مادر ،پدر و كودك-3
پذيرش نقش های جديد توسط اعضا-4
حفظ فاصله بین تولد ها  -5
تربیت صحیح مثال پاداش دادن به موقع-6



بررسي نقش والدين-1
(ايمن سازی ، روش های شیردهي مناسب و مراقبت بند ناف )مراقبت از نوزاد -2
شش هفته پس از زايمان مشاوره تنظیم خانواده-3
بررسي چگونگي پذيرش كودك توسط والدين-4

مراقبت از مادر بعد از زايمان-5
آموزش در مورد تغذيه كمكي -6
آموزش در مورد از شیرگرفتن كودك-7
آموزش درباره كارت پايش رشد-8
مشاوره در مورد روابط صحیح خانوادگي-9
ارزيابي كودك نوپا با استفاده از ابزار استاندارد-10



نداشتن تجربه كافي 
فعالیت حركتي زياد 

عدم وجود ظرفیت فكری و رواني 
تغییر خلق

نیاز به استقالل 
حس حسادت 

منازعات برای تغذيه
مسئله آموزش دفع مدفوع



توجه به برقراری و ارزش دادن به روابط صمیمي-1
ايجاد كانون گرم و محیط امن و راحت-2
حفظ و نگهداری روابط صمیمانه بر اساس نیاز كودك-3
حفظ فاصله بین تولد ها-4
ايجاد روابط متقابل قابل درك با كودك-5





سالگي بزرگترين فرزند خانواده  6تا 2/5اين دوره از 
شروع مي شود



نیاز كودكان برای جستجوی محیط اطراف-
نیاز والدين به داشتن خلوت ، تهیه منزل -

، شايع ترين علت مرگ و معلولیت كودكانسوانح -
عفونت های واگیر و بیماری های عفوني-

مراقبت از خود و كمك به كارهای منزل-
برقراری عدالت و ارتباط مناسب بین اعضا-
آماده كردن كودك بزرگتر برای ورود فرزند جديد -



بررسي منزل از نظر نكات ايمني و آموزش روش های پیشگیری حوادث-
آموزش در مورد مهمترين مشكالت بهداشتي كودك سن قبل از مدرسه-
توجه به ارتباط زناشويي-
تنظیم خانواده  -
برقراری عدالت بین فرزندان  -
توجه به نیازهای رشد و تكامل اعضای خانواده  -



بدو ورود به )ساله6وقتي بزرگترين فرزند خانواده ،:آغاز
مي شود(مدرسه

(آغاز نوجواني)سالگي وی 13:پايان



سالگي6حدود :كودكي-1

سالگي  9-10در حدود :قبل از بلوغ-2

سالگي  12-13تا :بلوغ-3



باز نگه داشتن روابط خانوادگي-
كار كردن با هم برای رسیدن به هدف مشترك-
برنامه ريزی و اتخاد روش های مناسب برای تداوم زندگي زناشويي-
توجه به حريم كودكان-
برقراری ارتباط نزديك با بستگان-
ارزش و بها دادن به زندگي خانوادگي-
قبول عقايد جديدی كه كودك به منزل مي آورد-



بهبود و ارتقا روابط صمیمانه بین همسران-
آموزش بهداشت ،مشاوره و ارجاع به منابع مناسب-
ی و غربالگری كودكان از لحاظ اختالالت بینايي ،شنوايي،يادگیر-

....رفتاری،دهان و دندان و 
پیگیری موارد غربالگری شده،در صورت كشف بیماری-






