


 فاطمه سمیعی



 اّذاف رفتبری

 :پس اص اتوبم ایي هجحث اص ىشاگیشاى هحتشم اًتؾبس هی سٍد 

 

اّویت اصدٍاج اص ًؾش اسالم سا ضشح دٌّذ. 

ثْذاضت خبًَادُ سا ضشح دٌّذ. 

خبًَادُ سا تقشیو ًوبیٌذ. 

خبًَادُ اص ًؾش اسالم سا ضشح دٌّذ. 

خػَغیبت خبًَادُ ثِ فٌَاى یِ سیستن ثبص سا ضشح دٌّذ. 

اّذاه ٍ ٍؽبیو خبًَادُ سا ضشح دٌّذ. 
اًَاؿ خبًَادُ سا ضشح دٌّذ. 

 فاطمه سمیعی 



 تؼریف ازدٍاج

 ادٍاج فولی است ِّ پیًَذ ثیي دٍ خٌس هخبلو سا ثش پبیِ سٍاثظ پبیبی خٌسی

 .هَخت هی ضَد

 

 (  یِ هشد ٍ یِ صى)اصدٍاج ىشایٌذی است ِّ حبغل اص ٌّص هتَبثل ثیي دٍ ىشد

ِّ ثشخی ضشایظ ٍبًًَی سا تحٌَ ثخطیذُ اًذ ٍ فول ااى هَسد پزیشش ٍبًَى ٍشاس 

 .گشىتِ است

 فاطمه سمیعی



 ازدٍاج در اسالم

اصدٍاج فبهل پیذایص خبًَادُ است ٍ یِ سٌت دیشیٌِ اختوبفی. 

 اصدٍاج یِ خَاستِ عجیقی است ِّ ّوِ خَاهـ ثطشی ٍ ادیبى آسوبًی ثش آى

 .غحِ ًْبدُ اًذ

  ،اص دیذگبُ اسالم، اصدٍاج اهشی ٍاخت هی ثبضذ ِّ اگش ثب ٍػذ ٍشثت اًدبم گیشد

 .فجبدت ًیض هحسَة هی ضَد

  ٍشاى ّشین، پیبهجش گشاهی اسالم ٍ ائوِ اعْبس دسثبسُ اصدٍاج تبّیذ ٍ سيبسش

 .ىشاٍاى ّشدُ اًذ

 
 فاطمه سمیعی



 فَایذ ازدٍاج در اسالم

کست استقالل 

اًس ٍ آراهش: 

اص ًطبًِ  : سا ثِ فٌَاى یْی اص آیبت ثضسٓ خَیص هقشىی ًوَدُ اصدٍاجخذاًٍذ اهش    

ّبی خذاًٍذ است ِّ آىشیذ ثشای ضوب اص خٌس خَدتبى صٍج ّبیی ِّ ثَسیلِ آًْب  

 .آسام گیشیذ

ُحفظ ػفت ٍ هصًَیت از گٌب 

 
 فاطمه سمیعی



 فَایذ ازدٍاج در اسالم

تَلیذ ٍ تکثیر ًسل: 

اص دیذگبُ اسالم ٍخَد ىشصًذ غبلح ٍ ًیَْ ثشای پذس ٍ هبدس یِ فول غبلح هحسَة  

 .هی ضَد ِّ دس سقبدت دًیب ٍ آخشت آًْب هَثش خَاّذ ثَد

 

تضٍیح ٌّیذ تب غبحت ىشصًذ ضَیذ ٍ ثش تقذاد ضوب اىضٍدُ : ىشهَدًذ( ظ)سسَل خذا

 .ضَد صیشا هي دس ٍیبهت ثِ اهتْبی دیگش ثِ ٍسیلِ ّثشت ضوب هجبّبت هی ٌّن

 فاطمه سمیعی



 فَایذ ازدٍاج در اسالم

تؼبٍى در اعبػت ٍ ًیل ثِ ثَاة: 

 

 .ازدٍاج ثِ قصذ قرثت ػجبدت هحسَة هی شَد

ٍ هَاىَی داضتِ ثبضذ هی تَاًذ  ّوسر هَهي ، دس غَستیِْ یک اًسبى هَهي

 .دس ساُ اًدبم ٍؽیيِ اص سٌّوَدّبی اٍ ثْشُ هٌذ گشدد

 فاطمه سمیعی



 فَایذ ازدٍاج در اسالم

 

سالهت ٍ اهٌیت اجتوبػی 

 

سالهت جٌسی 

 

 

 فاطمه سمیعی



 ػَاهل هْن در گسیٌش ّوسر

فَاهل اختوبفی                                 سي 

تحػیالت                                       دیي ٍ هزّت 

آداة ٍ سسَم                                      لجبس پَضیذى ٍ آساستي 

سٌتْب، هلیت ٍ صثبى                             افتَبدات ٍ ثبٍسّب 

فَاهل اخالٍی ٍ سٍاًی                            فَاهل اٍتػبدی ٍ سیبسی 

َِّش ٍ استقذاد ٍ ضنل                           فَاهل خسوبًی ٍ طًتی 

 فاطمه سمیعی



 ػَاهل هْن در گسیٌش ّوسر

اغبلت خبًَادگی ثیص اص هطخػبت ىشدی دس تػوین ثِ اصدٍاج هَثش است 

  اختاله صهیٌِ هزّجی توبم خٌجِ ّبی صًذگی خبًَادگی سا تحت تبثیش ٍشاس

 هی دّذ

اگش تحػیالت صى ٍ ضَّش دس یِ حَصُ ثبضذ تيبّن ثیطتش است 

تَاىٌ اخالٍی دس غذس اتخبة ّوسش ٍشاس داسد 

 فاطمه سمیعی



 ًقش پرستبر در هشبٍرُ شًتیک

40-50   دسغذ هشٓ ٍ هیش اعيبل دس ًتیدِ فَاهل اسثی ٍ ًبٌّدبسیْبی

 .هبدسصادی است

پیطگیشی اص پیذایص ثیوبسیْبی اسثی دس پضضْی اّویت خبغی داسد 

 

  هطبٍسُ طًتیْی ٍجل اص اصدٍاج ثْتشیي ٍسیلِ خْت خلَگیشی اص تَلذ ىشصًذ

 .ًبٍع است

 فاطمه سمیعی



 ًقش پرستبر در هشبٍرُ شًتیک

ایوي سبصی ثش فلیِ ثیوبسیْبی هبدسصادی 

آهَصش دسثبسُ فَاهل صیبى آٍس دس حبهلگی 

پیطگیشی اص حبهلگی 

ِپیگیشی هطبٍسُ طًتی 

پیگیشی َّدّبى ثیوبس هتَلذ ضذُ ٍ دسهبى ىَسی آًْب 

  حوبیت خبًَادُ خْت پزیشش ٍ ًگْذاسی اص َّدُ ًبٌّدبس 

 فاطمه سمیعی



 اّویت ثْذاشت خبًَادُ

 .، ّذه اغلی خذهبت استیِ ٍاحذخبًَادُ ثِ فٌَاى -1

ثِ ضذت ثش سٍی ّن تبثیش  ثْذاضت ىشد ٍ ثْذاضت خبًَادُ -2

 .داسًذ

 .تبثیش هی گزاسدثْذاضت خبهقِ ثش ثْذاضت خبًَادُ -3

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ

اّویت خبًَادُ دس حیبت  ّش چٌذ توبهی خبهقِ ضٌبسبى ثش 

تبّیذ داسًذ لیِ ایي هيَْم ٌَّص ّن یْی اص  اختوبفی 

 .پش اثْبم تشیي هيبّین ایي فلن است

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ

 ثِ فٌَاى یِ ٍاحذ اختوبفیتنییشات دس خبًَادُ ایدبد 

  

 تنییشات دس سبختبس، فضَیت ٍ اّذاه خبًَادُ 

 

 ایجبد اشکبل هتفبٍتی از خبًَادُ 

 

 تقشیو خبًَادُ ثب تَخِ ثِ سضتِ فلوی ًَیسٌذگبى 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ

 

ضوشدُ ضذُ ًوبد اجتوبػی خبًَادُ یِ 

 .استاًؼکبسی از کل جبهؼِ است ٍ 

 

 فاطمه سمیعی



 (فریذهي)خبًَادُ

یِ خبًَادُ اص دٍ ًيش یب تقذاد ثیطتشی اص اىشاد تطْیل ضذُ ِّ  

ثِ ّن ٍاثستِ ّستٌذ دس یِ هْبى ثستِ  فبعيی اص ًؾش 

 .داسًذّذه هطتشّی خنشاىیبیی صًذگی ّشدُ ٍ 

 فاطمه سمیعی



 (لَگبى)خبًَادُ

ٍ یب غذّب ًيش صى ٍ ضَّش خبًَادُ فجبست است اص یِ گشٍُ ضبهل 

املت . داسًذ تقْذِّ ثب ّن صًذگی هی ٌٌّذ ٍ ًسجت ثِ یْذیگش 

ثب یْذیگش استجبط داسًذ ٍ  خًَییب اص ساُ  اصدٍاجآًْب اص عشیٌ 

.  ىقبلیت آًْب ىشاّن آٍسدى آساهص ثشای افضبی خبًَادُ است

 .خبًَادُ یِ ٍاحذ اٍتػبدی است

 فاطمه سمیعی



 (اسالم)خبًَادُ

 هقٌَیٍ  حٍََی، ّیيیت هذًیخبًَادُ سا گشٍّی هتطْل اص اىشاد داسای 

صى ٍ هشد اصدٍاج هطشٍؿ هقشىی هی ٌّذ ِّ ّستِ اٍلیِ آى سا 

ساثغِ صٍخیت  تطْیل هی دّذ ٍ ًْبح فَذی است ِّ ثش اسبس آى 

پس اص آى عشىیي داسای حًََ ٍ ٍؽبیو  ثیي صى ٍ هشد ثشٍشاس ضذُ ٍ 

 .خذیذ هی ضًَذ

 فاطمه سمیعی



 ٍظبیف خبًَادُ از ًظر اسالم

 ٍ ثش اسبس ضَاثظ هَسد ًیبص هطشٍؿاسضب ًیبصّب ثِ غَست -1

 ٍ هشاٍجت ٍ هحبىؾت اى اص خغشات گًَبگَىتَلیذ ًسل -2

 ّوذلی ٍ تقبٍىغویویت ٍ ًضدیْی ضذیذ ثب افضب ٍ ّوشًگی ٍ -3

تْویل تْبهل ٍ ایدبد صهیٌِ اهي ٍ اسبیص دس یْذیگش ثگًَِ ای ِّ اهْبى  -4

 ٍ هَخجبت سضذ اص ّش حیث ىشاّن گشددفجبدت خذا 

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت کلی خبًَادُ ػلی رغن تؼبریف هختلف

 .استسیستن اختوبفی َّچِ ّش خبًَادُ یِ -1

 .ٍ اسصضْبی ىشٌّگی خبظ خَد سا داسا هی ثبضذ ٍَاًیيّش خبًَادُ، -2

 .هشثَط ثِ خَد سا داسد سبختبسّش خبًَادُ -3

 .اسبسی هقیٌی سا اًدبم هی دّذ افوبلّش خبًَادُ، -4

 .حشّت هی ٌّذچشخِ صًذگی ّش خبًَادُ دس سشتبسش هشاحل هختلو -5

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن

 :تئَری سیستوْب

 

 

دس یک کل ٍ اجسای ٍاثستِ ثِ ّن اىشاد ٍ هحیظ آًْب سا ثِ فٌَاى 

 .داسًذ ارتجبطًؾش هی گیشد ِّ ایي اخضا دس حذٍد هطخػی ثب ّن 

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن

 .هغشح هی گشددىشا سیستن  ٍصیش سیستن سلسلِ هشاتت یِ سیستن ثِ غَست 

 

 

 هحسَةصیش سیستن خبًَادُ ّستِ ای دس هَبثل خبًَادُ گستشدُ، : هثبل

 .هحسَة هی گشددىشاسیستن  هی ضَد ٍ خبًَادُ گستشدُ دس هَبثل ّستِ ای 

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن

 

 سیستن ثَبیخْت تذاٍم ٍ  اًغجبًٍ اًقغبه ٍ  تنییشٍبثلیت : سیستن پَیب

 

ًسجت ثِ تنییش هَبٍم است ٍ ّوتشیي هَذاس تنییش سا ثشای ثَبی  : سیستن ایستب

 خَد الصم هی داًذ

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن ثبز

 استجبط ٍ ٍاثستگی دس ثیي افضبی خبًَادُ-1

 هشصّبی خبًَادُ  -2

 تجبدل اًشطی-3

 سىتبسّبی تغبثَی-4

 سىتبسّبی هجتٌی ثش ّذه -5

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن

 

 دس ًؾش گشىتِ خبًَادُ سا ثِ فٌَاى یِ ّل پشستبساى ثْذاضت خبهقِ ثبیستی 

 اهب

ّوبًَذس اّویت داسًذ ِّ خبًَادُ ثِ فٌَاى افضبی خبًَادُ ثشای پشستبساى ، 

 یِ ّل هَسد تَخِ هی ثبضذ

 فاطمه سمیعی



 ارتجبط ٍ ٍاثستگی ثیي اػضبی خبًَادُ

 .استارتجبعبت داخلی استجبط ٍ ٍاثستگی ضبهل یِ سشی 

 

 

 

 .خبًَادُ سا تحت تبثیش ٍشاس هی دّذػولکرد هَثر 

 فاطمه سمیعی



 ارتجبط ٍ ٍاثستگی ثیي اػضبی خبًَادُ

 .دس هیبى افضبی خبًَادُ ٍخَد داسدالگَی استجبعی ثسیبس پیچیذُ یِ 

 

دس خبًَادُ هطخع هی ضَد ِّ چگًَِ اختاله ٍ هطْالت سا حل ٌٌّذ. 

یِ سیستن حوبیتی ثشای افضبی خَد ثبضٌذ. 

 ثب ثحشاًْب چگًَِ سبصگبسی حبغل ٌٌّذ. 

 فاطمه سمیعی



 هرزّبی خبًَادُ

 .است هرزداسای  سیستنخبًَادُ ثِ فٌَاى یِ 

 

 ػبهل پیذایش هرز

 

 ارتجبط ٍ ًسدیکی اػضبی خبًَادُ

 

 فاطمه سمیعی



 هرزّبی خبًَادُ

در ٍاقغ تجبدل اًرشی در ثیي اػضبی خبًَادُ قَی تر است تب ثیي  

 .اػضبی خبًَادُ ٍ هحیظ خبرج

 

است یقٌی ًیوِ ثبص دس فیي حبل خبًَادُ یِ سیستن ثستِ ًیست ٍ ثػَست 

داسای ًيَر پزیشی است ٍ ایي حبلت ثِ خبًَادُ اخبصُ هی دّذ ِّ ثب خبهقِ 

 .ثغَر اًتخبثی ارتجبط ثرقرار کٌذ اعشاىص

 
 فاطمه سمیعی



 تجبدل اًرشی

 .هی ضَدتجبدل اًرشی ثٌبثش ایي  ایي حبلت هٌدش ثِ 

 

 تجبدل تَلیذات ٍ اًشطی: تجبدل اًشطی

 

خبًَادُ چیضّبیی سا اص هحیظ ّست هی ٌّذ ٍ چیضّبیی سا ثِ هحیظ 

 پس هی دّذ

 
 فاطمه سمیعی



 تجبدل اًرشی

پیطشىت هَىَیت آهیض خبًَادُ دس عی هشاحل هختلو سضذ ٍ تْبهل خبًَادُ  

 .سا اًدبم هی دٌّذتجبدل اًرشی ثستگی ثِ ایي داسد ِّ خبًَادُ چگًَِ ایي 

 

ثشای هثبل یِ خبًَادُ ًیبص ثِ مزا ، حوبیت فبعيی، اًدبم ٍؽیيِ خبظ ثب  

 .تَخِ ثِ هشاحل تْبهلی داسد

 

 فاطمه سمیعی



 تجبدل اًرشی

ّوچٌیي ًیبص ثِ سیستن ّب ٍ هٌبثـ اختوبفی هبًٌذ هشاٍجتْبی ثْذاضتی، 

 .آهَصضی، اضتنبل ٍ سبیش اًَاؿ ٍاسدُ ّبی دیگش داسد

 

صهبًی ِّ خبًَادُ ًتَاًذ دسآهذ ّبىی داضتِ ثبضذ یب حوبیت فبعيی ٍ هٌبثـ  

تجبدل اًشطی هٌبست سا دس اختوبفی هٌبسجی ًذاضتِ ثبضذ، چٌیي خبًَادُ ای 

 .ساثغِ ثب هحیظ اعشاه خَد تدشثِ ًخَاّذ ّشد

 
 فاطمه سمیعی



 تجبدل اًرشی

 

 تجبدل ًبکبفی اًرشی هٌجر ثِ

 ًبرسبیی ٍ فقر ثْذاشتی 

 .در خبًَادُ هی گردد 

 فاطمه سمیعی



 رفتبرّبی تغبثقی

 .خبًَادُ ّویشِ در یک حبلت ثبثت ٍ پبیذاری ًیست

 

 .یقٌی دس ساثغِ ثب ًیشٍّبی خبسخی ٍ داخلی هی تَاًذ اص حبلت تقبدل خبسج ضَد

 

تشّیت  هشٓثب خذا ضذى یب اضبىِ ضذى ىشدی ثِ افضبی خبًَادُ ثشای هثبل ثب 

 .داخلی خبًَادُ ثِ ّن هی خَسد

 فاطمه سمیعی



 ػَاهل هَثر در رفتبرّبی تغبثقی

 

 ثب تَخِ ثِ هشحلِ سٌی ٍ تْبهلیاستجبعبت افضبی خبًَادُ ٍ ًَص ّب -

 

 ...  هبًٌذ هذسسِ، هحیظ ّبس ، ّوسبیِ ّب ٍ دٍلت ًٍیشٍّبی خبسخی  -

 

 فاطمه سمیعی



 ػَاهل هَثر در رفتبرّبی تغبثقی

 

 دس سبصگبسی ثب چٌیي تنییشاتی  خْت ثذست آٍسدى تقبدل چِ ثبیذ ّشد

 

 

ٍخَد ارزشْبی خبًَادُ ٍ حتی  اّذاف، رفتبرهْي است ًیبص ثِ تنییش دس 

 .داضتِ ثبضذ

 
 فاطمه سمیعی



 رفتبرّبی تغبثقی

 اگر فشبرّبی ٍاردُ خبرج از تَاى ٍ ظرفیت خبًَادُ ثبشذ

 

 هوْي است خبًَادُ اص ّن ثپبضذ 

 

اص خبًَادُ  اٍذاهبت حشىِ ای دس چٌیي هٍَقیتْبیی خبًَادُ هوْي است ًیبص ثِ  

 داضتِ ثبضذ تب تقبدل خَد سا دٍثبسُ ثذست آٍسد

 فاطمه سمیعی



 رفتبرّبی هجتٌی ثر ّذف

 .خبًَادُ ثِ ػٌَاى یک سیستن اجتوبػی دارای ّذف هی ثبشذ

 

خبًَادُ ثشای یِ ّذه خبغی هَخَدیت یبىتِ است یقٌی ثشای ثشٍشاسی ٍ 

 .ضَدتْبهل ٍ سضذ افضبی خبًَادُ حيؼ هٍَقیتی ِّ ثتَاًذ دس اى ثبفث 

 

 فاطمه سمیعی



 رفتبرّبی هجتٌی ثر ّذف

 

 :هبًٌذ فولْشدّبییثشای سسیذى ثِ ایي ّذه خبًَادُ ثبیذ 

دٍست داضتي، اهٌیت، َّیت ٍ احسبس تقلٌ ٍ اهبدگی ثشای اخشای ًَص دس  

 خبهقِ ٍ حيؼ ٍ ٌّتشل ایي ًَص ّب

 .کِ ّر یک از اػضب ٍظبیف خبصی دارًذ 

 فاطمه سمیعی



 اّذاف ٍ ٍظبیف خبًَادُ

 افضبی خبًَادُحيبؽت ىیضیْی -1

 

اىشاد خبًَادُ ثشای ایيبی ًَص ّبیی ِّ دس خبًَادُ ٍ سبیش  اختوبفی ّشدى -2

 گشٍّْب ثِ فْذُ داسًذ

 

افضبی خبًَادُ ثشای ایيبی ًَص ّبی خبًَادگی ٍ سبیش   اًگیضشحيؼ -3

 ًَطْب

 فاطمه سمیعی



 اّذاف ٍ ٍظبیف خبًَادُ

 

 دس خبًَادُ دس ثیي افضبی خبًَادُ ٍ هحیظ خبسجٍشاسدّبی اختوبفی حيؼ -4

 

اصدیبد افضبی خبًَادُ اص عشیٌ تَلیذ هثل یب ىشصًذ خَاًذگی ٍ هستَل ًوَدى  -5

 .آًْب ٍٍتی ثِ سي ثلَك هی سسٌذ

 فاطمه سمیعی



 اًَاع خبًَادُ

 فاطمه سمیعی



 (nuclear family)خانواده هسته ای 

 فاطمه سمیعی



هتطْل اص صى ٍ ضَّش ٍ ىشصًذاى ِّ ثب یْذیگش دس یِ هٌضل صًذگی هی ٌٌّذ  

ّن  خبًَادُ هستقل یب خبًَادُ کَچک زیستی ِّ ثِ ایي خبًَادُ ، 

 .هی گَیٌذ

ایدبد هی ضَد ، ( اصدٍاج)ّوچٌیي اص آًدبییِْ ایي خبًَادُ اص ّوجستگی سججی 

 .ًیض هی ًبهٌذخبًَادُ زًبشَیی آى سا 

 فاطمه سمیعی



 

 .استرٍاثظ زى ٍ شَّر دس ایي خبًَادُ تبّیذ سٍی 

 

ىشصًذاى خبًَادُ هستَل ، پس اص دٍسُ ثشًبیی آى سا تشُ هی گَیٌذ  ٍ ثَسیلِ  

 .صًبضَیی ثشای خَد خبًَادُ خذیذی سا تطْیل هی دٌّذ

 

 فاطمه سمیعی



 اًَاع خبًَادُ ّستِ ای

 :خظ هشی شغلی ٍاحذ-الف

 تٌْب ضَّش ّبس هی ٌّذ

 :خظ هشی شغلی دٍ ًفرُ -ة

 صى ثغَس پیَستِ ّبس هی ٌّذ-1

 صى ثغَس هتٌبٍة ّبس هی ٌّذ-2

 فاطمه سمیعی



 خصَصیبت خبًَادُ ّستِ ای

 فوش َّتبُ ٍ ًبپبیذاس  -1

 ساثغِ صى ٍ ضَّشی ثش اسبس تسبٍی ٍ ّويْشی ٍ تَاىٌ است-2

حًََ ىشصًذاى ًسجت ثِ خبًَادُ ّبی ٍذین اىضایص یبىتِ ٍ هَسد حوبیت ٍ -3

 احتشام ثیطتش ٍالذیي است

 ایي ٍجیل خبًَادُ ّب ضخػیت پشٍس ّستٌذ-4

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ جفت ّستِ ای

 :دس خبًِ صًذگی هی ٌٌّذزى ٍ شَّر ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى فرزًذ 

 خظ هطی ضنلی ٍاحذ-الو

 خظ هطی ضنلی دٍ ًيشُ -ة

 فاطمه سمیعی



خبًَادُ تِ ٍالذی، خبًَادُ ی است ِّ یِ سشپشست داسد ٍ  

ثِ فلت عالً، هشٓ، تشُ هٍَت ٍ یب خذایی یْی اص  

 .ٍالذیي ثَخَد هی آیذ

 .استسرپرستی هبدر از کَدک ًَؿ ضبیـ ایي خبًَادُ ّب، 

 (single parent family)خانواده تک والدینی

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ تک ٍالذی

 ّبس هی ٌّذ-الو 

 ّبس ًوی ٌّذ-ة

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ تک ٍالذی

ٍشاس داسًذ ٍ هطْالت استشس ىشاٍاى ایي خبًَادُ ّب دس هقشؼ  

 .ثْذاضتی دس آًْب ثسیبس پیچیذُ ٍ هجْن است

ثغَسیِْ اگش هبدس یب پذسی ِّ تٌْب ثب ىشصًذ خَد صًذگی هی ٌٌّذ  

 .ثیوبس ضًَذ ّسی ًیست ِّ اص آًْب هشاٍجت ٌّذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ تک ٍالذی

دساهذ خبًَادُ هقوَال ّن ، ثْذاضت پبییي ٍ ىَش تنزیِ 

 .دیذُ هی ضَد

 فاطمه سمیعی



 .هی ٌّذتٌْبیی صًذگی دس آى ثِ یِ ىشد ثبلل خبًَادُ ای ِّ 

اهب  اگش چِ ٍٍتی ضخع تٌْب صًذگی هی ٌّذ خبًَادُ هحسَة ًوی ضَد 

ثقضی اص هحََیي ایي تَسین ثٌذی سا ًیض خضء عجَِ ثٌذی خبًَادُ  

 .هحسَة هی ٌٌّذ

 (single adult family)خانواده تک نفری

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ تک ًفری

 :دس خَاهـ اهشٍصی ثسیبسی اص اىشاد، تٌْب صًذگی هی ٌٌّذ

 داًطدَیبى-

 اىشاد هغلَِ-

 اىشاد ّوسش ىَت ضذُ-

 سبلوٌذی ِّ ىشصًذاًص ٍی سا تشُ ّشدُ اًذ-

 فاطمه سمیعی



 (extended family)خانواده گسترده 

 فاطمه سمیعی



دس خبًَادُ سِ ًسلی یب گستشدُ، سِ ًسل یقٌی پذس 

ثضسٓ، هبدس ثضسٓ، ىشصًذاى ٍ ًَادگبًطبى دس ٌّبس  

 .یْذیگش دیذُ هی ضًَذ

 خبًَادُ گستردُ

 فاطمه سمیعی



ًذاسًذ ٍ تحرک جغرافیبیی ایي خبًَادُ ّب 

صهبًیِْ دس هحلی تقبدل ثیي فشضِ ٍ تَبضبی  

ًیشٍی اًسبًی اص ثیي هی سٍد خبهقِ ثِ ًَفی 

 .ثیْبسی میش ٍاٍقی هجتال هی ضَد

 خبًَادُ گستردُ

 فاطمه سمیعی



 

استَاس  ثستگی ّبی ًسجی خبًَادُ گستشدُ ، اسبسب ثش 

است ٍ ثِ ّویي سجت ثِ ایي خبًَادُ ّب، خبًَادُ ی  

 .خًَی یب ّوخَى هی گَیٌذ

 خبًَادُ گستردُ

 فاطمه سمیعی



 

ٍ اص  پذر ٍ هبدر در ایي خبًَادّب قذرت ثراثر ًذارًذ 

ایٌشٍ گبّی ثِ خبًَادُ پذس ٍ گبّی ثِ خبًَادُ هبدس،  

ثستگی هی یبثٌذ ٍ ثِ فجبست دیگش خَیطبًٍذی یِ 

 .سَیی است

 خبًَادُ گستردُ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گستردُ

 

خبًَادُ گستشدُ ثش حست ایٌِْ ثِ پذس یب هبدس  

 :ثستگی داضتِ ثبضٌذ ثِ دٍ غَست دس هی آیٌذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گستردُ

 خبًَادُ هبدری-الف

 خبًَادُ هبدستجبس-

 خبًَادُ هبدسثَهی-

 خبًَادُ هبدسًبهی-

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گستردُ

 خبًَادُ پذری-الف

 خبًَادُ پذس تجبس-

 خبًَادُ پذس ثَهی-

 خبًَادُ پذس ًبهی-

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ هبدر تجبری

خبًَادُ گستشدُ ای هشّت اص هبدس، دختشاى، پسشاى ٍ 

 .تجبس خبًَادُ اص عشه هبدس است. ىشصًذاى دختش است

 

 پذس دس اهَس خبًَادُ دخبلتی ًذاسد

 

 .، سئیس خبًَادُ ثطوبس هی سٍدثرادر هبدر ٍ  

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ هبدر تجبری

اص هبدس گشىتِ  ًبم ىشصًذاى دس خبًَادُ هبدس تجبسی ، هقوَال 

 .هی گَیٌذهبدس ًبهی هی ضَد ِّ ثِ آى 

 

هبدس ثَهی هستَش ضَد ثِ آى هَعي هبدس اگش خبًَادُ دس 

 .هی گَیٌذ

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ هبدر سبالری

 خبًَادُ اگش اص ًَؿ خبًَادُ  

ثبضذ ثِ چٌیي  هبدر ًبهی ٍ هبدر ثَهی ٍ هبدر تجبری 

 .هی گَیٌذ هبدرسبالریخبًَادُ ای خبًَادُ 

 

 

 
 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ پذر تجبر

ٍ اص  هبدس اّویتی ًذاسد خبًَادُ گستشدُ ای است ِّ دس آى 

 .پذس ٍ پسشاى ٍ دختشاى ٍ ىشصًذاى پسش هشّت است

گشىتِ هی ضَد   پذساص ًبم ًبم ىشصًذاى دس خبًَادُ پذس تجبسی، 

 .گَیٌذپذس ًبهی ٍ ثِ آى 

پذس ثَهی هستَش ضَد ثِ آى هَعي پذس اگش خبًَادُ دس 

 .گَیٌذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ پذر سبالری

 خبًَادُ اگش اص ًَؿ

ثبضذ ثِ آى پذر ًبهی ٍ پذر ثَهی ، پذر تجبری 

 .گيتِ هی ضَدپذر سبالری خبًَادُ 

 

 فاطمه سمیعی



 زٍجیي هیبًسبل یب هسي

دس ایي خبًَادُ، ضَّش دس ًَص ىشاّن ٌٌّذُ ٍ صى ًیض دس 

 .  ًَص خبًِ داسی، اًدبم ٍؽیيِ هی ٌٌّذ

ىشصًذاى ثِ سَی ایيبی یِ خظ دس چٌیي خبًَادُ ای 

دس صًذگی ٍ یب اصدٍاج ٍ تطْیل صًذگی  هطی ضنلی

 .هطتشُ سٍاًِ ضذُ اًذ

 فاطمه سمیعی



 

افضبی اصدٍاج ًْشدُ  یب خبًَادُ ّبی ّستِ ای هتطْل است اص 

 .ِّ اص ًؾش خنشاىیبیی دس خَاس ّن صًذگی هی ٌٌّذ  

 خانواده خویشاوندی

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب خظ هشی شغلی دٍم

،  خبًِ ٍالذی سا تشُ هی ٌٌّذیب ىشصًذاى دس هذسسِ ّستٌذ ٍٍتی 

 .صى ثِ ًیشٍی ّبسی خبسج اص خبًِ هلحٌ هی ضَد

 

ایي هسئلِ ثِ فلت ثبال سىتي سغح آهَصش ٍ اهْبًبت ضنلی 

ثشای صًبى ٍ ثبال سىتي استبًذاسدّبی صًذگی ٍ ًیبصّبی  

 .اٍتػبدی هی ثبضذ

 
 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب خظ هشی شغلی دٍم

ثبضٌذ ِّ تبصُ  ایي خبًَادُ ّب هوْي است صى ٍ ضَّش خَاًی 

اصدٍاج ّشدُ ٍ ٌَّص ثچِ داس ًطذُ اًذ ٍ تػوین داسًذ ثِ ّبس ٍ 

 .تحػیل ثپشداصًذ

 

یب هوْي است خبًَادُ ّبیی ثبضٌذ ِّ ثچِ ّبیطبى سا ثضسٓ ّشدُ  

 .سا ثْبس پشداختِ اًذسبلْبی ٍجل اص ثبصًطستگی ٍ 

 
 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب خظ هشی شغلی دٍم

دسغذ صًبى ّبسهٌذ داسای ىشصًذاى َّچِ دس   70تب  60حذٍد 

 .سٌیي ٍجل اص هذسسِ ّستٌذ

 

ٍٍتی ِّ پذس ٍ هبدس ّش دٍ ثِ ّبس خبسج اص هٌضل اضتنبل داسًذ ،  

 .ًَص ٍالذیي ثش حست ًیبصّبی خبًَادُ تنییش هی ٌّذ

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب خظ هشی شغلی دٍم

ىشصًذاى ایٌگًَِ خبًَادُ ّب هقوَال دس هْذ َّدُ ّب یب هشاّض  

ًگْذاسی َّدُ تَسظ گشٍّی ثب صثبى ٍ فَبیذ هختلو، تشثیت  

 .ٍ پشٍسش هی یبثٌذ

 

گبّی ًیض مبلت َّدّبى سي هذسسِ ای ًبچبس ّستٌذ ِّ سبفبتی  

سا پس اص تشُ هذسسِ دس هٌضل تٌْب ثبضٌذ ِّ ایي هسئلِ 

 .اضغشاة ٍ تٌص صیبدی ثشای ٍالذیي ثِ ّوشاُ داسد

 فاطمه سمیعی



 ًکتِ

 

، اّویت ٍ ضشایظ ثب تَخِ ثِ اثقبد هختلو خبًَادُ 

خبظ آى دس خَاهـ هختلو هی تَاى ثشای آى 

 :عجَِ ثٌذی ّبی دیگشی سا ًیض دس ًؾش گشىت

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گرٍّی-1

 

گشٍّی اص اىشاد ّستٌذ ِّ ثب یْذیگش صًذگی هی ٌٌّذ هثل خبًَادُ  

ٍ ثش هجٌبی  الضاهب خَیطبًٍذی ًیست گستشدُ ساثغِ آًْب 

 .استاًگیضُ ّبی خبغی ٍ  فالئٌٍ اسصضْبی اختوبفی 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گرٍّی-1

ًَص اىشاد دس ایٌگًَِ خبًَادُ ّب، هتيبٍت اص خبًَادُ سٌتی ،  

 .ّستِ ای یب گستشدُ است

 

اىشاد ثب چٌیي هٌغٌ ّبیی هوْي است هطْل تغبثَی ثب  

 ثشًبهِ ّبی هشاٍجت ثْذاضتی داضتِ ثبضٌذ

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ گرٍّی-1

 

اص عشه دیگش اضخبغی ِّ هقیبس ٍ اسصش ّبی ٌِّْ اخذادی سا  

هوْي است فضَ ثسیبس سبصًذُ ای ثشای خبهقِ سد هی ٌٌّذ 

ثَدُ ٍ فالٍِ صیبدی ثِ ٍجَل هشاٍجت اص خَد ًطبى دٌّذ ٍ 

 .ثْتشیي ثبصدُ سا دسهبى داضتِ ثبضٌذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب پیًَذّبی هَقتی-2

 

ایي خبًَادُ ضبهل صٍج ّبیی هی ضَد ِّ  

ثب یْذیگش صًذگی هی ٌٌّذ ثذٍى 

ایٌِْ ثبّن اصدٍاج ٌٌّذ ثچِ داس ّن  

 .هی ضًَذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب پیًَذّبی هَقتی-2

چٌیي اىشادی هی تَاًٌذ هثل خبًَادُ ّبی ّستِ ای  

اص یْذیگش هشاٍجت ٌٌّذ اگشچِ هوْي است سٍاثظ  

آًْب هٍَتی ثبضذ هوْي است ّذه اص اًتخبة ایي  

ًَؿ صًذگی، ىشاس اص تٌْبیی ثبضذ یب عشىیي یِ 

 .ساثغِ ٍجل اص اصدٍاج سا اهتحبى ٌٌّذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب پیًَذّبی هَقتی-2

املت ًیبص هبدسی سجت تطْیل چٌیي خبًَادُ  

 .ّبیی هی ضَد

 

اىشاد ایٌگًَِ خبًَادُ ّب دس اسصش ّبی صًذگی 

ٍ هسئَلیت اداسُ خبًَادُ ضشیِ ٍ سْین 

 .ّستٌذ 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب پیًَذّبی هَقتی-2

ثشای هثبل یِ صى تٌْب ثِ فلت ًیبص هبلی ٍ 

تٌْبیی تػوین هی گیشد ِّ ثب هشدی ِّ داسای  

َّدُ خشدسبلی است ٍ احتیبج ثِ ضخػی داسد  

ِّ دس ًؾبىت، پختي مزا ٍ ًگْذاسی ثچِ ثِ اٍ 

 .ّوِ ٌّذ صًذگی ًوبیذ

 فاطمه سمیعی



 ثب ّوجٌس زًذگی کردى

 

ثب اسصش ّبی اختوبفی هشدم سبصگبس ًیست  اگش چِ چٌیي پیًَذّبیی 

ٍلی ثبیذ داًست ِّ ایٌگًَِ اىشاد دس صهبى ثحشاى ثِ ضذت اص  

 .یْذیگش حوبیت هی ٌٌّذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ رضبػی

ایي خبًَادُ ّب اص یِ پذس ثب یِ یب چٌذ َّدُ ٍ یب یِ هبدس ثب  

یِ یب چٌذ َّدُ تطْیل هی ضَد ِّ ثب ّن اصدٍاج هی ٌٌّذ  

ٍ ثچِ ّب تَسظ ٍالذیي دٍهی ِّ اص اٍ هتَلذ ضذُ  یب ًطذُ اًذ  

 .، اداسُ هی ضًَذ

 .ًیض هی گَیٌذخبًَادُ ًبتٌی ایي خبًَادُ ّب سا 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ رضبػی

.  هقوَال ّش دٍ ٍالذیي اص اصدٍاج ٍجلی خَد ضْست خَسدُ اًذ

املت ثچِ ّب دس ایي خبًَادُ ّب ًوی تَاًٌذ ٍالذیي ًبتٌی خَد سا  

 .ثپزیشًذ

ىشصًذاى ّشگًَِ تنییشی سا دس سٍش صًذگی اص عشه ًبپذسی یب  

ٍ ًسجت ثِ آى هَبٍهت ًطبى هی دٌّذ ًبهبدسی سد هی ٌٌّذ 

ِّ ایي هسئلِ دس ثقضی هَاٍـ، هٌدش ثِ گسستِ  ضذى پیًَذ 

 .خبًَادگی هی ضَد

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ رضبػی

 

الجتِ ثذاى هقٌی ًیست ِّ دس ایي ٍجیل خبًَادُ ّب، اهیذی ثِ  

خَضجختی ًیست ثلِْ چِ ثسب، تدشثیبت گزضتِ اص اصدٍاج ٍجل 

 .دس ثجبت ٍ استحْبم خبًَادُ خذیذ هَثش ثبضذ

 

 .تؼبهالت در ایي خبًَادُ پیچیذُ است

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ثب ٍالذیي ًَجَاى

 

دٍساى  هشحلِ یبدگیشی ٍؽبیو تْبهلی ِّ ٌَّص دس  ٍالذیيایي 

ًَخَاًی ّستٌذ اص لحبػ خسوی، سٍاًی ٍ اٍتػبدی آهبدُ  

 .پزیشش هسئَلیت ٍالذی ًیستٌذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ هرکت

ِّ  دٍ یب چٌذ خبًَادُ ّستِ ای گشٍّی اختوبفی است ضبهل 

 .خبًَادُ چٌذ صًیدس یِ خبًِ صًذگی هی ًوبیٌذ، هبًٌذ یِ 

 

دس ضشایغی هقیي ًیض هی تَاًذ ثذیي ًبم  خبًَادُ گستشدُ یِ 

 .خَاًذُ ضَد

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ زى ٍ شَّری

خبًَادُ ای است ِّ دس آى تبّیذی ثش  

سٍاثظ صى ٍ ضَّشی است ٍ ثقضی آى سا  

 .هی داًٌذخبًَادُ ّستِ ای هتشاده ثب 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ پیَستِ 

 

هالحؾِ ضذُ است،   ٌّذخبًَادُ ای است ِّ ًوًَِ خبلع آى دس 

 .ًیض اعالً هی ضَدخبًَادُ ٌّذی لزا ثذاى 

 

 :ایي خبًَادُ ثش اسبس چٌذ اغل تَْیي یبىتِ ِّ ثذیي ٍشاسًذ

  

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ پیَستِ

َّضص دس ساُ فذم هدضا سبصی داسایی ّبی هٌضل، خػَغب  -الو

 صهیي ّطبٍسصی

 

 َّضص دس ساُ تََیت هشد سبالسی  -ة

 َّضص دس ساُ پیشاًسبسی-ج

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ فرزًذ هرکسی

 

خبًَادُ ای ِّ دس آى تقذاد ىشصًذاى اًذُ، ّضیٌِ ّبی آى ثبال ٍ ّبس  

 .اٍتػبدی آًبى دس خبًِ ، ًبدس است

 

 .فرزًذاى در ایي ًَع خبًَادُ، ارزشی هحَری هی یبثٌذ

 

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ستبکی

 .ایي هيَْم تَسظ لَپلِ هغشح گشدیذ

ّوبًغَسیِْ اص ًبهص ثش هی آیذ دٍسی افضبی خبًَادُ ثب تشُ 

 .خبًَادُ اص خبًت آًبى هتشاده ًیست

 

خَاًبى ثِ ضْشّب یب هٌبعٌ دٍسدست هی سًٍذ اهب ّوَاسُ دس 

 .لحؾبت حسبس دس خبًِ حبضشًذ

 فاطمه سمیعی



 خبًَادُ ستبکی

 

 .دٍسی خنشاىیبیی ثِ هٌضلِ ٍغـ فالئٌ آًْب ًیست

 

 .ّشم ٍذست اىَی  ٍ پیًَذ ّب فبعيی است

 فاطمه سمیعی



 

اص  سیش حشّت تبسیخی  خبًَادُ ثشسسی ّب ًطبى هی دّذ 

ٍذست ثِ سَی  ّشم فوَدی خبًَادُ پذس سش یب هبدس سش ثب 

ٍ ثب اًقغبه دس سٍاثظ ٍالذیي ٍ خبًَادُ ّبیی دهَّشاتیِ 

 .ىشصًذاى ، غَست تحٌَ پزیشىتِ است

 فاطمه سمیعی



از هر خاندانی که نرمی دور 

 شد، خیر از آنها دور گشت

 

 (ع)امام صادق

 فاطمه سمیعی


