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 ومص َا ي ػملىسد خاوًادٌ

 فاطمه سمیعی سیبنی 2



 اهداف رفتاری

 :پس از اتمام ایه مبحث از فراگیران محترم اوتظار می ريد 

 

عملکرد خاوًادٌ را تعریف کىد. 

 

ساختار خاوًادٌ ي اوًاع آن را تًضیح دهىد. 

 

 

ارتباط در خاوًادٌ را شرح دادٌ ي در مًرد اوًاع ارتباط تًضیح دهىد. 

 

عًامل مًثر بر بهداشت خاوًادٌ را شرح دهىد. 
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 ػملىسد خاوًادٌ

 .تؼشیف ٔی ؿٛدثشایٙذ یب چٍٍٛ٘ی ػبختبس خب٘ٛادٜ ػّٕىشد خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ 

 

 .ٚ دس ثؼذ ٚػیؼتش خبٔؼٝ ثبؿذ٘یبصٞبی اػضبء ػّٕىشد خب٘ٛادٜ ؿبُٔ 
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 ػّٕىشد خب٘ٛادٜ

(ػّٕىشد حفظ ؿخلیت)ػّٕىشد ػبعفی 
 
ٖػّٕىشد اختٕبػی ؿذ 

 
ُػّٕىشد تِٛیذ ٔث 

 
ػّٕىشد التلبدی 

 
ػّٕىشد ٔشالجتٟبی ثٟذاؿتی 
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 ساختاز خاوًادٌ

ٚ چٍٍٛ٘ی تـىیُ ٚاحذ خب٘ٛادٜ ، تـىیالت خب٘ٛادٜػبختبس خب٘ٛادٜ ثٝ ػبصٔبٖ ٚ  

 .ثیٗ اػضبء دس ٚاحذ خب٘ٛادٜ اؿبسٜ ٔی وٙذچٍٍٛ٘ی ثشلشاسی استجبط 
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 ا٘ٛاع ػبختبس خب٘ٛادٜ

ساختاز لدزت 
 

ساختاز ومص 
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 ساختاز لدزت دز خاوًادٌ
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 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

 (فشیذٔٗ)اػتتؼبٔالت اختٕبػی یىی اص اػبػی تشیٗ خٙجٝ ٞبی  لدزت

 

 .ٔٛلؼیت لذست اػضبی خب٘ٛادٜ اػتٟٕٔتشیٗ ػبختبس خب٘ٛادٜ : ثالدِٚف

 

 :لذست ٔؼب٘ی ٌٛ٘بٌٛ٘ی داسد

 .ٔی تٛا٘ذ اص ٔفبٞیٓ لذست دس خب٘ٛادٜ ثبؿذ تسلظ، وىتسل، وفًذٔثال  
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 ساختاز لدزت خاوًادٌ
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 ساختار قدرت خانواده چگونه قابل بررسی می باشد؟

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

لذست یه پذیذٜ ثب اثؼبد ٔختّف اػت وٝ ٔؼتمیٕب لبثُ ٔـبٞذٜ ٘یؼت ثّىٝ اص عشیك 

 .اػتٙجبط ٔی ؿٛد زفتازَا

 

اػت وٝ تؼییٗ  ػبختبسیاص خّٕٝ ػیؼتٓ خب٘ٛادٜ داسای تٕبْ ػیؼتٕٟبی اختٕبػی 

ٚػیؼی دس اختیبس داسد ٚ دػتٛسات تٛػظ چٝ وؼی چٍ وسی لدزت ٔی وٙذ 

 .كبدس ٔی ؿٛد
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 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

 

یىی اص خٙجٝ ٞبی اػبػی خب٘ٛادٜ اػت ٚ ٔدٕٛػٝ ای  لدزت

 ٚ تحت تبثیش لًاویه وًضتٍ وطدٌ است اص 

 .لشاس داسد سیستم ازشضی خاوًادٌ

 فاطمه سمیعی سیبنی 12



 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

 

 مُمتسیه بؼد ساختاز لدزت دز خاوًادٌ چیست؟ 

 

 .یىی اص اثؼبد ػبختبس لذستی دس خب٘ٛادٜ اػتتصمیم گیسی 
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 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

 

خلٛكیتی اص ػیؼتٓ خب٘ٛادٜ اػت وٝ ثب تٛا٘بیی لذست خب٘ٛادٜ اِٚؼٖٛ ٚ وشأَٛ 

 .ایدبد وٙذ تغییشثبِمٜٛ خٛد ٔی تٛا٘ذ دس اػضب 

 

 .اػتتبثیش ٌزاؿتٗ ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٟٕٔتشیٗ اخضاء ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ ؿبُٔ 
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 ػبختبس لذست دس خب٘ٛادٜ

 :تبثیش ٌزاؿتٗ

ٔیضاٖ فـبسی اػت وٝ ثٝ كٛست سػٕی یب غیش سػٕی اص خب٘ت یه ػضٛ  

 (authority)خب٘ٛادٜ سٚی اػضبی دیٍش ٚاسد ٔی ؿٛد

 

اص ٕٞیٗ ٘ٛع لذست ػشچـٕٝ ثبٚسٞب، ػٙتٟب ٚ اسصؽ ٞب ٚ ٘مؾ آٟ٘ب دس خب٘ٛادٜ 

 .ٔی ٌیشد
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 ٔفشٚضبت وّی دس ٔٛسد ػبختبس خب٘ٛادٜ

 :خب٘ٛادٜ یه ػیؼتٓ اختٕبػی وٛچه اػت وٝ

 .اػت ٚ اص لٛا٘یٗ ٌشٟٚٞبی وٛچه پیشٚی ٔی وٙذ ػّٕىشدیداسای ّٔضٚٔبت  -1

 

 .اػت اختٕبػیٚ  فشدیداسای ػّٕىشد -2

 

تجؼیت ٔی وٙٙذ ٚ ایٗ یبدٌیشی دس اسصؿٟبی دٚسٖ خب٘ٛادٜ ٚ ٞٙدبسٞب افشاد دس خب٘ٛادٜ اص -3

 .آٟ٘ب دسٚ٘ی ؿذٜ ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ٔمذٔٝ ای ثشای اختٕبػی ؿذٖ آٟ٘ب خٛاٞذ ؿذ

 فاطمه سمیعی سیبنی 16



 ساختاز ومص دز خاوًادٌ
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 ػجبستٙذ اص یه ػّؼّٝ اص سفتبسٞبیی ٞؼتٙذومص َا 

 وٝ ثٝ كٛست ٞٙدبس تؼشیف ؿذٜ ا٘ذ

 ٚضؼیت اختٕبػیدس ٞش فشد ٚ ا٘تظبس ٔی سٚد وٝ ثشای  

 .وٝ دس آٖ لشاس ٔی ٌیشد ؿشح دادٜ ؿٛد 
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 ػبختبس ٘مؾ دس خب٘ٛادٜ

 

 : status یب  positionٔٙظٛس اص 

 

 .ٔی ثبؿذلشاس ٌشفتٗ فشد دس یه ػیؼتٓ اختٕبػی ٚضؼیت  

 

 .  یه فشد ؿشح دادٜ ٔی ؿٛدثخـی اص ٚضؼیت اختٕبػی ٘مؾ ثٝ ػٙٛاٖ 
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 ػبختبس ٘مؾ دس خب٘ٛادٜ

 

ٕٞشاٜ خٛاٞذ ثٛد وٝ ٚظبیفی  ٘مؾ،تؼذادی ثب ٞش یه اص ٚضؼیتٟبی اختٕبػی 

 ثشای كبحت ٘مؾ ایدبد ٔی وٙذ

 

ٔثال دس ٘مؾ ٔبدسی ٚظیفٝ خب٘ٝ داسی، ٔشالجت اص وٛدن، ٔذیشیت خب٘ٛادٜ،   

 .پخت ٚ پض ٚ ػبیش ٔٛاسد ثشای صٖ ایدبد ٔی ٌشدد
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 زفتاز ومص، ػملىسد ومص، ایفای ومص
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 .ایٗ ػٝ ٚاطٜ ٔتشادف یىذیٍش ثىبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ

 فاطمه سمیعی سیبنی



Role behavior 

 

پبػخ ثٝ ا٘تظبسات  ٚاطٜ ای اػت ثشای آ٘چٝ وٝ یه فشد دس 

 .، ا٘دبْ ٔی دٞذ ثىبس ثشدٜ ٔی ؿٛد٘مـی
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Role behavior 

 ٔی ؿٛد آمًختٍفشد دس خب٘ٛادٜ مًلؼیت اجتماػی ٔتٙبػت ثب ومص َا 

 

 

ظشفیت، خّك ٚ خٛ،  )ثش اػبع اٍِٛی ٘مؾ آٔٛختٝ ؿذٜ ٚ ؿخلیت افشاد 
 كٛست ٔی ٌیشدتؼدیل اوتظازات ، (ٍ٘شؽ،ػالئك

 

 

 
 بسيش زفتاز ومطی يالؼی
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Role patterning 

ػجبست اػت اص آ٘چٝ وٝ دس خب٘ٛادٜ ا٘دبْ ٔی ؿٛد  الگًی ومطی 

ا٘دبْ ٔی دٞذ، تلٕیٓ ٔی ٌیشد، سٞجشی خب٘ٛادٜ سا  چٍ وسی )

 (ثٝ ػٟذٜ داسد
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 ػٛأُ تبثیش ٌزاس ثش اٍِٛی ٘مؾ

 

 .  ٔتفبٚت اػتخصًصیات ومطی ٚ  سه، جىسثش اػبع 

 

 .دس استجبط اػتاوؼغاف پریسی فسد ٚ عبمات اجتماػی ، فسَىگثب 
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Role patterning 

 

، ٞش یه اص ٚاِذیٗ یه ٘مؾ اختلبكی سا ثٝ  ػٙتیدس خب٘ٛادٜ ٞبی : ٔثبَ

 .ػٟذٜ داس٘ذ

 

 

 .ػبُٔ ٟٕٔی دس تؼذیُ ٘مؾ ٞبی ػٙتی اػتتغییس دز تسویب خاوًادٌ 
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Role patterning 

 ػامل تضمیه وىىدٌ بما سیستم خاوًادٌ چیست؟
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Role patterning 

اػت وٝ ٞش یه اص افشاد ومص َا ي يظایفی ثمبء ػیؼتٓ خب٘ٛادٜ دس ٌشٚ 

 .خب٘ٛادٜ ثٝ ػٟذٜ داس٘ذ

 

ِیبلت ٚ تٛا٘بیی وٝ ٞش یه اص اػضب دس ایفبی ٘مؾ ٞب ٚ ٚظبیف اص خٛد ٘ـبٖ  

 .ٔی ثبؿذومایاوگس ضایستگی ي تًاوایی آن خاوًادٌ ٔی دٞٙذ 
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Role patterning 

چگًوٍ خاوًادٌ می تًاود بٍ ػىًان یه سیستم پًیا دز وظس گسفتٍ 

 ضًد؟
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Role patterning 

 

 :ایدبد تؼبدَ پٛیب اص عشیك

 ایفبی ٘مؾ 

  ػبصٌبسی ثب تغییش ٘مؾ ٞب 

   اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ وٕىی خبسخی 

ٜٛاػتفبدٜ اص تٛا٘بی ٞبی ثبِم 
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 ومطُای خاوًادٌ

30 

 ٘مـٟبی سػٕی
 

 ٘مـٟبی غیش سػٕی

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘مؾ ٞبی سػٕی دس ساثغٝ ثب ٘مؾ ٚاِذیٙی ٚ ٕٞؼشی  

 ٘مؾ فشاٞٓ وٙٙذٜ-1

 ٘مؾ خب٘ٝ داسی-2

 ٘مؾ ٔشالجت اص فشص٘ذ-3

 اختٕبػی ٕ٘ٛدٖ فشص٘ذاٖ-4

 ایدبد أىب٘بت تفشیحی-5

 ایدبد استجبط خٛیـبٚ٘ذی-6

 دسٔبٍ٘شی-7

 ٘مؾ خٙؼی-8
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 ٘مؾ ٞبی غیش سػٕی دس ساثغٝ ثب ٘مؾ ٚاِذیٙی ٚ ٕٞؼشی 

 ایدبد استجبط ثیٗ ٘مؾ ٞبی سػٕی ٚ اداسٜ ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی

 ثٝ ٔٙظٛس اسضبی ٘یبصٞبی ػبعفی اػضبی خب٘ٛدٜ

 .ومص َای غیس زسمی دز خاوًادٌ ثابت ویستىد

 

آٖ دس ٞش ٔشحّٝ ویاشَای متفايت ٚ سه خاوًادٌ ثش اػبع 

 .ٔتفبٚت ٔی ثبؿذ
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  ٘مؾ ٞبی غیش سػٕی دس ساثغٝ ثب ٘مؾ ٚاِذیٙی ٚ ٕٞؼشی

 ٔـٛق  -1

 ؿشٚع وٙٙذٜ-2

 وٕه وٙٙذٜ-3

 ٔلبِحٝ وٙٙذٜ ٚ ػبصؿىبس-4

 ٔتٛلف وٙٙذٜ  -5

 پیشٚ-6
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 ٘مؾ ٞبی غیش سػٕی دس ساثغٝ ثب ٘مؾ ٚاِذیٙی ٚ ٕٞؼشی 

 تحىٓ وٙٙذٜ-7

 خؼتدٛ وٙٙذٜ ؿٙبػبیی-8

 ایثبسٌش-9

 چٟشٜ ػٍٙی ثضسي-10

 ػپش ثال ثٛدٖ دس خب٘ٛادٜ-11

 داسای ا٘ؼغبف صیبد-12

 ٔشالجت دٞٙذٜ-13
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 ٘مؾ ٞبی غیش سػٕی دس ساثغٝ ثب ٘مؾ ٚاِذیٙی ٚ ٕٞؼشی 

 پیـمذْ-14

 دٚسا٘ذیؾ ٚ ٔحتبط-15

 ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ-16

 فشدی وٝ ثب خبسج اص خب٘ٛادٜ استجبعبت ثؼیبس لٛی ثشلشاس ٔی وٙذ-17

 ٘بظش یب تٕبؿبچی-18

 ػشص٘ؾ وٙٙذٜ-19
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Role patterning 

 ٞش فشد ثبیذ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ایفبٌش ٘مؾ ٞبیی دس خب٘ٛادٜ ثبؿذ 

 

 

 ٕٞبٍٞٙی ٚ تؼبدَ ثشلشاس ؿٛد خب٘ٛادٜٚ ٘مؾ ٞبی فشد الصْ اػت ثیٗ 
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 ػّٕىشد ٟٔٓ خب٘ٛادٜ دس ثشلشاسی تؼبدَ ثیٗ ٘مؾ ٞبی فشد ٚ خب٘ٛادٜ

 تِٛیذ ٔحجت ٚ ػبعفٝ-1

 فشاٞٓ وشدٖ ایٕٙی فشدی ٚ پزیشؽ-2

 ایدبد سضبیت ٚ حغ ٞذفذاس ثٛدٖ-3

 تبٔیٗ ٕٞذِی ٚ ٕٞشاٞی ٔذاْٚ-4

 تذاسن خبیٍبٜ اختٕبػی ٚ ا٘دبْ ػُٕ اختٕبػی وشدٖ-5

 اِمب وٙتشَ ٞب ٚ ادسان اص حمٛق-6

 اػٕبَ تِٛیذ ٔثُ -7

 ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی-8
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 ٘ىتٝ

 

ٚػؼت ا٘دبْ اػٕبَ خب٘ٛادٜ غبِجب ثٝ ا٘دبْ  

ٔشحّٝ ، ٚ اػٕبَ خب٘ٛادٜدیٍش  ثخؾ سضبیت

 .آٖ ثؼتٍی داسدتىبّٔی 
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 ٘ىتٝ

ص٘ذٌی خب٘ٛادٜ ٕٞب٘ٙذ یه چشخٝ پٛیب اػت، ثب تىٕیُ یه دٚسٜ، دٚسٜ دیٍشی   

 .سا ایدبة ٔی وٙذػبصٌبسی ٔدذد خب٘ٛادٜ آغبص ٔی ٌشدد ٚ 

 

ومص يالدی  ٟٕٔتشیٗ ٘مـی وٝ دس سٚیبسٚیی ثب خب٘ٛادٜ ٞب ثبیذ ثشسػی ؿٛد، 

 .اػت

 

 ٚظیفٝ ٚاِذی تحت تبثیش تدبسة ٌزؿتٝ ٚ ٚلبیغ خبسی دس ص٘ذٌی ٚاِذیٗ
 فاطمه سمیعی سیبنی 39



 :دٚ ػبّٔی وٝ پزیشؽ ٘مؾ ٚاِذی سا دس خب٘ٛادٜ ٞب پیچیذٜ ٔی وٙذ ػجبستٙذ اص

 

 ػذْ آٔبدٌی افشاد ثشای پزیشؽ ٘مؾ ٚاِذی-1

 

ٚخٛد تؼذاد صیبدی افؼب٘ٝ ٞبی صیب٘جبس ٚ غیش ٚالؼی دسثبسٜ تشثیت وٛدن دس  -2

 خٛأغ ٔختّف
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 ٔشاحُ تىبُٔ ٔشحّٝ ٚاِذی

 ثبسداسی: ٔشحّٝ ا٘تظبس-1

 

 ثٝ د٘جبَ تِٛذ وٛدن: ٔشحّٝ ؿیشیٗ-2

 

 ایٗ ٔشحّٝ ثٝ ٔٛاصات تىبُٔ وٛدن پیؾ ٔی سٚد: ٔشحّٝ فالت-3

 

 اصدٚاج فشص٘ذاٖ ٚ پبیبٖ یبفتٗ ٘مؾ فؼبَ ٚاِذی: ٔشحّٝ فشاغت-4

 فاطمه سمیعی سیبنی 41



Role taking 

 

 .اػتپریسش ومص یىی اص ٔفبٞیٓ اػبػی دس ٘ظشیٝ ٘مؾ 

 

تصًز مىاسبی اش ومص مًزد  ٞش ػضٛ خب٘ٛادٜ ثشای ایفبی ٘مؾ الصْ اػت 

 .فشد سا داؿتٝ ثبؿذ ٚ ٘مؾ خٛد سا ثب ثلیشت ثپزیشداوتظاز 
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Role taking 

 چٝ صٔب٘ی پزیشؽ ٘مؾ كٛست ٔی ٌیشد؟

 

دس ؿشایغی وٝ فشد اختٕبػی ؿذٖ سا دس خب٘ٛادٜ تدشثٝ ٔی وٙذ ٚ ٔی تٛا٘ذ ثب  

 .دیٍشاٖ وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ ٔتمبثُ داؿتٝ ثبؿذ

 

 .ومص پریسی بٍ تدزیج ضىل می گیسد
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Role taking 

٘مؾ ٞب ٞیچٛلت ثٝ تٟٙبیی فشاٌشفتٝ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ ثّىٝ ٕٞیـٝ یه ػّؼّٝ اص  

 .٘مؾ ٞب یبد ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ

 

دس فشد ظبٞش ٔی ؿٛد ٚ فشد ثٝ ٘مؾ   خٛدپٙذاسیثٝ تذسیح ثب پزیشؽ ٘مؾ، 

 .ٚالؼی خٛد دس ص٘ذٌی خب٘ٛادٌی پی ٔی ثشد
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Role shairing 

 ٔـبسوت دٚ یب چٙذ ٘فش دس ثؼضی اص ٘مؾ ٞب یب ٔٛلؼیت ٞب

 

 ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دس خب٘ٛادٜ پذس ٚ ٔبدس ٞش دٚ دس تشثیت فشص٘ذاٖ ٔـبسوت داس٘ذ
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Role conflict 

 

وٝ ٚضؼیت اختٕبػی تضبد ٘مـی ٚلتی ایدبد ٔی ؿٛد وٝ 

اوتظازات متؼدد ي واساشگاز  ؿخق دس آٖ لشاس داسد ثب 

 .  سٚثشٚ ٌشدد
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Role conflict 

 

 مىبغ واساشگازی؟
 

 اص خٛد، دیٍشاٖ یب ٔحیظ ایدبد ؿذٜ اػتتغییس دز اوتظازات فسد  

 

ٔی ؿٛد چٖٛ تضبد ٘مـی سا ٔی پزیشد دچبس ٘مؾ ٘بػبصٌبس ٚلتی فشد چٙذیٗ 

 .ثبؿذٕٔىٗ اػت اص تٛاٖ اٚ خبسج اػت وٝ تمجُ آٖ ٔؼتّضْ ا٘شطی صیبدی 
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Role strain 

 .وـؾ ٘مـی ٔؼٕٛال ثذ٘جبَ تضبد ٘مـی اتفبق ٔی افتذ  

 

 تىص ومطی چٍ يلت اتفاق می افتد؟
 

ٚلتی اتفبق ٔی افتذ وٝ ػبختبس اختٕبػی ثب ٔـىالت ػذیذٜ ای ٔٛاخٝ ؿٛد یب   
 .تمبضبٞبی ٔتؼذدی ثشای ٚضؼیت اختٕبػی فشد ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ

 

احؼبع  تٙؾ ٘مـی یه ٚیظٌی ػیؼتٓ ٞبی اختٕبػی اػت وٝ دس ٘تیدٝ یه 
 .دس ا٘دبْ ٚظبیف ٘مـی ثشای فشد پذیذ ٔی آیذ رٞٙی اص ٘ب أیذی ٚ ٘بوبٔی
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 اوًاع تضاد ومطی
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Inter role conflict 

 .ٌشدداٍِٛی سفتبسی یه ٘مؾ ثب ٘مؾ ٞبی دیٍش دچبس ٘بػبصٌبسی ٚلتیىٝ 

 

 .ثٝ دِیُ دسٌیش ؿذٖ ثب چٙذ ٘مؾ ایدبد ؿٛد

 

 .ٔؼٕٛال ثشای افشادیىٝ داسای ٘مـٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞؼتٙذ ثشٚص ٔی وٙذ 

 

ٔثال ص٘ی وٝ ٘مؾ ٔبدسی، دا٘ـدٛیی ، خب٘ٝ داسی، ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٚ ػبیش  
 .٘مؾ ٞب سا ا٘دبْ ٔی دٞٙذ
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Person-Role conflict 

ایٗ ٘ٛع تضبد ثیٗ اسصؿٟبی دسٚ٘ی یه فشد ٚ اسصؿٟبی ثیشٚ٘ی وٝ ٚی سا ثب  
 .ٔحیظ خٛد ٔشتجظ ٔی ػبصد ثٛلٛع ٔی پیٛ٘ذد

 

 .دس ٚالغ ثیٗ اسصؿٟبی دٚس٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ثشای فشد تؼبدَ ثشلشاس ٕ٘ی ؿٛد

 

ثغٛس ٔثبَ ٚلتی یه ٘ٛخٛاٖ ثب اسصؿٟبی دسٚ٘ی خٛد دس ثیٗ ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ  
 .دچبس تضبد ٘مـی ٔی ٌشدد

 

 آ٘چٝ سا وٝ ثشای ٚی اسصؽ ثٝ حؼبة ٔی آیذ ثشای ٕٞؼبالٖ اسصؽ ٘یؼت
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 ازتباط دز خاوًادٌ
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 استجبط دس خب٘ٛادٜ

استجبعبت دس خب٘ٛادٜ فشآیٙذ تجبدَ احؼبػبت، ٘یبصٞب، خٛاػتٟب، اعالػبت ٚ ػمبیذ 

 .ٔی ثبؿذ

 

خب٘ٛادٜ ٘یض ؿیٜٛ  ٕٞب٘غٛس وٝ ٞش ؿخق ؿیٜٛ استجبعی خبف خٛدؽ سا داسد 

وٝ اص عشیك والٔی استجبعی ٔٙحلش ثٝ خٛدؽ ثب اٍِٛی خبف خٛد سا داسد 

 .ٚ غیش والٔی ثب اػضبیؾ دس استجبط اػت

 فاطمه سمیعی سیبنی 53



 ٞذف اص ثشلشاسی استجبط

 دادٖ اعالػبت-1

 دسیبفت اعالػبت-2

 وبٞؾ تٙـٟب-3

 حُ ٔـىالت-4
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 ٔتغیشٞبی ٚضؼیتی

 .  ٔتغیشٞبیی ٞؼتٙذ وٝ تٕبْ یب لؼٕتی اص استجبط سا ٔٛفك یب ٘بٔٛفك ٔی ػبص٘ذ-

 

 

 ٚ آ٘چٝ وٝ ٔی تٛا٘ذ استجبط سا تحت تبثیش لشاس دٞذثبٚسٞب ، اسصؿٟب ٚ ٍ٘شؿٟب -
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 ٔتغیشٞبی ٚضؼیتی

 

استجبعبت ٚاضح ٚ ػّٕی دس ثیٗ اػضبی خب٘ٛادٜ ٚػیّٝ ٔغٕئٙی اػت وٝ  

ضشٚسی دسثبسٜ اسصؽ خٛد تىبُٔ یبفتٝ ٚ  احؼبػبتثٛاػغٝ آٖ 

 .ٔی ؿٛد دسٚ٘ی

 
 ازتباعات غیس ياضح مًجب ضؼف ػملىسد خاوًادٌ می ضًد
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 ٔتغیشٞبی ٚضؼیتی

 

 .استجبعبت ثٝ ػٙٛاٖ ٚػیّٝ ٔغٕئٗ ثشای حفظ وُ ػیؼتٓ خب٘ٛادٜ اػت

 :ػًاملی وٍ دز فسایىد ازتباط دخالت دازود ػبازتىد اش 

 

فشػتٙذٜ پیبْ، وب٘بَ پیبْ، دسیبفت وٙٙذٜ پیبْ، پیبْ، ثؼضی تٕبیالت فشػتٙذٜ ٚ 

 ٌیش٘ذٜ پیبْ
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 اكَٛ ثشلشاسی استجبعبت دس خب٘ٛادٜ

 .ٕٞیـٝ استجبط والٔی ٚخٛد ٘ذاسد ِٚی استجبط غیش والٔی ٚخٛد داسد-1

 

 .استجبط فمظ ا٘تمبَ اعالػبت ٘یؼت ثّىٝ تٛاْ ثب آٔٛصؽ اػت-2

 

استجبط فشایٙذ تؼبُٔ سا دس ثش داسد ٚ دس ٔجبدالتی وٝ ا٘دبْ ٔی ؿٛد ٞش   -3
 .پبػخی ؿبُٔ استجبعبت لجّی ٘یض ٔی ؿٛد
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 اكَٛ ثشلشاسی استجبعبت دس خب٘ٛادٜ

 .  استجبط دایشٜ ای دس خب٘ٛادٜ ثٟتش اص خغی اػت

 

پیبْ سا ثٛػیّٝ  ( body language)استجبط غیش والٔی اغّت ثب ٘بْ صثبٖ ثذٖ
 .حشوبتی ثذ٘ی ثٝ ٌیش٘ذٜ اسػبَ ٔی داسد

 

 .فشْ كٛست، سیتٓ ٚ تٖٛ كذا  ثیبٍ٘ش استجبط غیش والٔی اػت
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 استجبط ٔٛثش دس خب٘ٛادٜ

 .چٍٍٛ٘ی ثشلشاسی استجبط ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٜ ػّٕىشد خب٘ٛادٜ ٔی ثبؿذ

 

  آٔٛصؽٚ  ٔحتٛیاستجبط فؼبَ دس خب٘ٛادٜ ٚلتی ٔٛفمیت آٔیض اػت وٝ اص ٘ظش  

 .ثبؿذلبثُ دسن ثشای اػضبی خب٘ٛادٜ  ٞش دٚ دس ػغح
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 استجبط ٔٛثش دس خب٘ٛادٜ

 

 .پیبٟٔب ثٛضٛح فشػتبدٜ ؿٛد

 

 .  ٌیش٘ذٜ ٔؼٙی ٚ ٔملٛد پیبْ سا دسن وٙذ

 

 .ثبصخٛسد كحیح دسیبفت ٌشدد
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 ٘ىتٝ

 

 

تغبثك داؿتٗ ٞذف پیبْ فشػتٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ دائٕب دس حبَ تغییش 

ٚ ثبیذ ثیٗ ٔحتٛای پیبْ ٚ ػغٛح آٔٛصؽ تٙبػت ٚخٛد اػت 

 .آٟ٘ب ثبؿذمغابك با دزن داؿتٝ ثبؿذ ٚ 
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 ٔـخلبت تؼبُٔ خب٘ٛادٜ

ٚی  اٍِٛٞبی استجبعی خلٛكیبت ٔـخلی داسد وٝ دس خب٘ٛادٜ ٔٛثش 

 .آؿىبس اػت

 

فؼبَ، اثذاع وٙٙذٜ، خالق، دٚ خب٘جٝ ٚ ٔفیذ ٔی ثبؿذ  استجبط دس خب٘ٛادٜ 

 .ثغٛس دٚخب٘جٝ ٚ ٔتمبثُ تحُٕ اؿتجبٞبت ٚ خغبٞب ٚخٛد داسد
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 ٔـخلبت تؼبُٔ خب٘ٛادٜ

 

ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تفبٚتٟبی فشدی دس تؼبٔالت خب٘ٛادٜ ٔٛثش 

 .ٚخٛد داسداػتٕبد دٚخب٘جٝ لبثُ احتشاْ اػت یؼٙی ٞٛیت افشاد 

 

 .دس ٌفتبس كشاحت والْ ٚ كذالت ٚ دسػتىبسی ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد
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 ٔـخلبت تؼبُٔ خب٘ٛادٜ

دس خب٘ٛادٜ ٔٛثش ٔٛخٛد ا٘تمبدٞبی غیش ٚالؼی ٚ پیؾ داٚسی ٚ لضبٚت ػشیغ 

 .٘یؼت

 

وٝ ٘تیدٝ ثشخٛسد كحیح فشد ثب ٘یبصٞبی  سفتبسٞبی فشدی تغبثك ٚخٛد داسد دس 

 .دسٚ٘ی ٚ ثشٚ٘ی ٚ ٘ـب٘ٝ سؿذ ٚ تىبُٔ ؿخلی اػت

 

 .ازتباط دز خاوًادٌ مًثس ديجاوبٍ ي پًیا است
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 ٔٙبثغ

دسػٙبٔٝ ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ،دوتش فبعٕٝ دثبغی، ٔشحٕت فشاٞب٘ی ٘یب،ا٘تـبسات  - 
 1382دا٘ـٍبٜ ػّٛ ْ پضؿىی ایشاٖ 

.  فلُ یبصدٞٓ.دوتش حؼیٗ حبتٕی ٚ ٕٞىبساٖ.وتبة خبٔغ ثٟذاؿت ػٕٛٔی -
 1385ا٘تـبسات اسخٕٙذ 

پشیٛؽ حّٓ ػشؿت اػٕبػیُ دَ پیـٝ ا٘تـبسات چٟش  2پشػتبسی ثٟذاؿت خبٔؼٝ-
1383 

 1381ثٟذاؿت ٚ ٔذیشیت خب٘ٛادٜ صٞشا ثٟٙٛدی ا٘تـبسات ثـشی -

 پشػتبسی ثٟذاؿت خب٘ٛادٜ ٔیٕٙت حؼیٙی ا٘تـبسات ثـشی-
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