
  واحد آموزش و بهسازي دانشگاه محقق اردبيلي

  خانواده    روانشناسي    حضوري    غير    دوره    جزوه

    

 اجتماعي نهاد نخستين تكثير، وظيفه از گذشته و گرديده محسوب اجتماعي حيات شالوده خانواده .ميرند مي نيز خانواده در و ميĤيند بدنيا خانواده در افراد اكثر

 .دارد عهده بر نيز را افراد كردن پذير فرهنگ ، اقتصادي توليد قبيل از ديگري متعدد ووظايف باشد مي بشر نوع بقاي براي پروري كودك و نسل وضامن

 است، ارتباط در جامعه پايگاهي نظام با خانواده اينكه به توجه با ديگر سوي از .مينمايد ايفا وي به اجتماعي هنجارهاي درانتقال مهمي نقش خانواده بنابراين

 .. بود خواهد اشخانواده اجتماعي موقعيت بر مبتني حدودي تا نيز فرد موقعيت

    خانواده    تعريف

 يكديگر با و بوده نسبي يا سببي رابطه داراي افراد آن براساس كه است زناشويي پيوند بر مبتني آن تشكيل كه است )بيولوژيكي (زيستي واحد يك خانواده

  . هستند خويشاوند

  

  خانواده    شناختي    روان    اهميت

  

 و فداكاري ، محبت و مهر از آكنده خانواده فضاي .است خانواده محيط در وي كودكي دوران تجارب ، انسان هر زندگي در شدن اجتماعي عامل مهمترين

 شدن اجتماعي جريان در كودكان .است خشم و نفرت ، توزي كينه و دشمني ، رشك و حسادت با توام گاهي حال عين در و گرمي و صميميت ، گذشت

 خانواده عضو يك مسئله يا مشكل نوع هر كه اندوابسته هم به آنقدر خانواده اعضاي .ميكنند تجربه خود برادران و خواهران و والدين كنار در را عواطف اينگونه

 درمان براي روشي عنوان به گاهي ، افراد بر تاثير و نفوذ همين دليل به خانواده ديگر طرف از .ميگذارد تاثير اعضا ساير زندگي بر مستقيم غير يا مستقيم بطور

 . كنند مالقات نزديك از را خانواده اعضاي همه ، فرد يك درمان در ميدهند ترجيح گاهي مشاوره و باليني شناسان روان .ميرود بكار اختالالت

    خانواده    به    مربوط    مطالعات

 و والدين روابط ، زناشويي هايتعامل ، خانواده تشكيل ، ازدواج ميتوان هاحوزه اين جمله از .ميگيرد بر در را مختلفي هايحوزه خانواده به مربوط مطالعات

  . شودمي شامل را وسيعي ابعاد هاحوزه اين از يك هر .برد نام ميتوان را … و جدايي و طالق ، خانوادگي اختالفات ، )كودكان( فرزندان

  



 :خانواده مطالعات به مربوط مشكالت

 موضوع بودن وجهي چند

 اين .گيرد قرار مدنظر بايد خانواده مطالعات در كه است برخوردار اي ويژه پيچيدگيهاي از آن درون روابط كه است )چندبعدي( وجهي چند نهاد يك خانواده

 (Validity) اعتبار كاهش باعث تاثيرات اين به توجه عدم يا كردن جدا و دارند همديگر (Behavior) رفتار بر متقابلي تاثير خانواده كه افراد است معني بدان

 . ميشود مطالعات نتايج اعتباري بي يا

 زماني تفاوتهاي

 مطمئنا و دارد زيادي تفاوت پيش قرن نيم نگرشهاي با دارد وجود حاضر درحال خانواده به كه نگرشي و تعريف .است پويا بلكه نيست، ايستا نهاد يك خانواده

 است اشتباه كاري فردا به امروز نتايج تعميم و امروزي هاي خانواده به ديروز مطالعات نتايج تعميم بنابراين .شد خواهد تحول دچار نيز آيندهسالهاي  طول در

 شوند متحول ، زمان طول در ها خانواده تحول با همراه بايد مطالعات اين .ميشود منجر غلط ريزيبرنامه نتيجه در خانواده و وضعيت از نادرست برداشتي به و

 . دهند ارائه استناد قابل و آمد كار نتايجي تا

 فرهنگي تفاوتهاي

 شيوه ، زناشويي روابط ، ازدواج نوع .دارد بنيادي مواقع بعضي در و زياد تفاوتهاي ديگر جوامع با دارد وجود جامعه يك در خانواده به كه نگرشي و تعريف

 هايفرهنگ خرده نيز جامعه يك درون در همچنانكه .دارد اديبني تفاوت غربي فرهنگهاي با اسالمي ايراني فرهنگ در بويژه شرقي فرهنگ در … و فرزندپروري

 اعتبار از فرهنگي عوامل به توجه بدون خانواده از بحث واقعيت اين به توجه با و باشندمي دارا را خود مخصوص هايسنت و هاشيوه كه دارند وجود مختلفي

 . بود نخواهد برخوردار الزم

 مباحث باساير ارتباط

 هاياستفاده دوم درجه در تربيتي شناسي روان و يادگيري شناسي روان از اول درجه در رشد شناسي روان نتايج از خانواده شناسي روان ، شناسي روان حوزه در

  . دارد شناسي مردم و اجتماعي علوم ، شناسي جامعه مانند انساني علوم از برخي با جدانشدني ارتباط خانواده شناسي روان همچنين .بردمي زيادي

  

  

  

  



  

 كاربردها

 خانواده به مربوط مشكالت و موانع بررسي به خانواده به مربوط تحقيقات همچنين و شناسي روان هايحوزه ساير تحقيقات از استفاده با خانواده شناسي روان

 تا ميپردازد … و فرزندان با تعامل شيوه همچنين و زناشويي روابط و تعامل شيوه ، آن علل و زناشويي اختالفات ، نامزدي دوران و ازدواج مشكالت قبيل از

 .  دهد ارائه عملي راهكارهاي خانواده رواني بهداشت پيشبرد و خانوادگي روابط بهبود براي

 هيچ كه اي گونه به است اي ويژه منزلت و پايگاه نقش، داراي مختلف جوامع در و بوده جامعه بناي سنگ و اجتماعي نهادهاي ترين قديمي از يكي خانواده

 ماند نمي برپا خانواده بدون بشري جامعه

 شود مي سعي اين بنابر است، زندگي ادامه براي يكديگر به طرفين اعتماد عدم غرب در خانواده وتشكيل رسمي ازدواج به تمايل نداشتن علل مهمترين از يكي

 جدايي به آنها بيشتر و يابد مي ادامه سال چندين تا گاهي كه كنند كسب بيشتري شناخت تا باشند، داشته مشترك زندگي رسمي ازدواج از قبل مدتي براي

 است واضح .كنند مي زندگي هم با ها خانواده اين در مختلف مادران يا و پدران از بچه چندين گاهي .بينند مي رابطه اين از زيادي آسيب زنان و انجامد مي

  .كند مي تهديد را ها خانوده ،اين آن از ناشي تربيتي مسايل خطرات و روحي ثبات عدم چقدر كه

 روانشناسي علم تعريف

  است علم شناسي روان ميكنيم استفاده عملي  و تجربي هاي شيوه از چون. است انسان خصوص به زنده موجود رواني فرآيند و رفتار مطالعه علم شناسي روان

 

  اند؟ كدام رواني هاي فرآيند

  .اند رواني فرآيند يك كدام هر كه ... و خالقيت توجه، عالقه، تخيل، استعداد، تفكر، احساس، .است رواني فرآيند يك انگيزه

 تجربي تحقيق يا علمي هاي روش

  . گويند مي تجربي تحقيق روش يا علمي روش مراحل برند مي بكار تجربي طريق از مطالعه مورد هاي هدپدي روشهاي بررسي براي محققان كه روشي

 مسئله طرح .1

  . است مسئله طرح علمي روش در مورد و عامل اولين

 اطالعات گردآوري .2

 فرضيه ساختن  .3



 .شود نمي ناراحت فرضيه اثبات يا رد از محقق .است شده ارائه نظر مورد مسئله احتمالي پاسخ براي كه گويند را محقق علمي گمان و حدس آن : فرضيه

  .شود مي ارزش بي و كم اش فرضيه اعتبار باشد اين غير اگر .ندارد تعصب و نيست گير جهت

 اطالعات تحليل و جزيهت .4

 را تحقيقات اين هم ديگران خواهشمندم و رسيدم نتيجه اين به پارامترها تحليل و تجزيه از پس ساده محقق عنوان به من كه است باور اين بر محقق يك

  دهند انجام

 نظريه صدور و گيري نتيجه .5

 زمانهاي در ثالثاً و مختلف آماري جوامع در ثانياً و محققان ساير توسط اوال كه كند مي پيدا تعميم قابليت تئوري يا نظريه زماني .نيستند پذير تعميم ها نظريه

  شود مي قانون نداشت نقض و نقص مورد مدتها هم اگر .باشد داشته همخواني هم با نتايج و باشد شده تجربه متفاوت

 مقبول نقشهاي و نسبي و سببي روابط داراي افراد آن براساس و است زناشويي پيوند بر مبتني آن تشكيل كه است زيستي واحد يك : خانواده تعريف

   هستند خويشاوند يكديگر با و بوده )فرهنگي شده پذيرفته مبناي براساس(

  اجتماعي نظام يك عنوان به خانواده

 خانواده مورد در و اند آمده گردهم خاصي منظور يك براي و گذارند مي اثر همديگر بر ، اند مرتبط يكديگر با كه اجزايي و عناصر مجموعه : نظام تعريف

  نماييم تاكيد بيشتري صراحت و شدت با متقابل نقشهاي و نقش واژه به بايد

  . دهيم انجام و گرفته عهده بر بايد ديگران قبال در نقش پذيرش با كه هايي مسئوليت از دسته آن: نقش تكاليف و وظايفالف) 

   دهند انجام و بپذيرند ما قبال در ديگران بايستي نقش پذيرش واسطه به كه مزايايي از رشته آن  )ب

 فرزندان فردي تفاوتهاي بر خانواده تاثير 

 تاثير و است كودك اجتماعي محيط اولين خانواده .است خانواده واحد انسان فردي هاي تفاوت بر گذار تاثير اجتماعي واحد ترين مقتدر : تاثيرات انواع

  : زير شرط به دارد ارتباط عواملي به كه است متفاوت ها خانواده ديگر به نسبت خانواده هر گذاري

  است گرفته بر در را خانواده كه اي امعهج .1

 ادافر تعداد نظر از خانوادگي منظومه .2

 بودن گسترده يا اي هسته نظر از خانواده نوع .3



 فرهنگ ها خانواده نوع اين در كه هستند نامي رماد و هستند بومي مادر .دارند مادر تبار و ايل  :ساالر مادر( خانه امور فصل و حل در مادر يا پدر اقتدار .4

 ) است مذكر فرهنگ غالب فرهنگ و نامي پدر و بومي پدر پدري، تبار و ايل  :ساالر پدر و است عزيز دختر و غالب مونث

 مكاني  نظر از خانواده فيزيكي محيط .5

 ها همسايه .6

 خانواده داخل اقتصادي عوامل .7

 فردي هاي تفاوت بر ها آن گوناگون تاثير و ها خانواده انواع

 فرزندي تك خانواده -1

 :دان گونه دو به كه

 كه كودكي .دانند مي فرزند دراختيار را خانواده خدمات و محبت تمام و بودند او آمدن منتظر والدين و است شده خواسته فرزندشان كه هايي خانواده )الف 

 هويت و گيرد مي قرار خانواده شمار بي مراقبتهاي بار زير خانواده اين در كودك اين .شود مي بزرگ خوب بشود تربيت خوب اگر ميكند، رشد خانواده اين در

 و ناكام زود خيلي پس .شوند مي مدرسه مثل ديگر محيط يك وارد كه شود مي آغاز وقتي كودكان اين مشكل .دهد مي دست از فرد يك عنوان به را خودش

 دو ها بچه اين دانند مي بچه يك همان را شان زندگي و هستي تمام و بودند او خدمت در خدمتگزار يك مانند مادرها و پدرها چون .شوند مي سرخورده

 خودمداري. 2 خودشيفتگي                            -1 :                        كنند مي پيدا ويژگي

 رشد مانع والدين به آنان شديد وابستگي .است مشكل بسيار جبرانش كه كند مي مضطرب اي گونه به را آنان كودكان قبيل اين شكستهاي و ها ناكامي

 را راي استقالل و نفس به اعتماد .كشد مي اسارت به را ها بچه شخصيت حقيقت در .آورد مي بار حقير را فرد زياد محبت اينجا در .گردد مي آنان شخصيت

   گرداند مي طلب استمداد مدام و خجالتي شخصيت، تعدد داراي ، ضعيف النفس فردي به تبديل را او و ميگيرد او از

 )نبودند فرزند منتظر( ناخواسته فرزند :ب 

 مدت بلند و مدت كوتاه هاي ريزيبرنامه در معموال آنها .دهند تحويل نگهداري و تربيت جهت يا ديگر افراد به را بچه ميكنند سعي باشند متمكن اگر       

 هرگز باشد جالب و غني هم چقدر هر رفاهي و مادي مواهب نظر از دايه و هللا يا روزي شبانه محيط است بديهي .دانند مي مخل را فرزندي چنين حضور خود

 در عاطفي نظر نقطه از ها بچه قبيل اين .باشد مي فرزندان بر تربيتي خاص هاي ويژگي داراي مادر آغوش و لبخند چون بگيرند، را خانواده جاي توانند نمي

  .داشت نخواهند اي يافته قوام شخصيت و آيند مي بار مصنوعي محيط يك

 



 .ماست هويت شناسانيم مي ديگران به و شناسيم مي آن به را خود ما كه آنچه :هويت تعريف

 كثيراالوالد جمعيت پر هاي خانواده -2

 پختگي آنان است بديهي .شوند مي گيري تصميم و قدرت مرجع برادر و خواهر .باشد خانه از خارج تري طوالني مدت شغلي گرفتاري دليل به پدر اگر خصوصا

 رياكاري، دروغ، بندي، گروه ها خانواده نوع اين در .كنند مي اقدام )زور( قدرت و شدت با خانواده امور به بخشي انتظام براي و ندارند را فرزندان تربيت براي الزم

 بر خود را خانواده مديريت و باشند خانواده امور بر ناظر مادر و پدر كه صورتي در اما .نه ديگر بعضي و اتهام دچار بعضي .آيدمي چشم به زياد ... و ظاهرسازي

 .دهند انتقال آنان به را خود خوب باورهاي و شوند محسوب تر كوچك هاي بچه براي خوبي الگوهاي توانند مي بزرگتر برادر يا خواهر گيرند عهده

 كنند مي استخدام فرزندشان نگهداري براي را بگير مزد افراد كه هايي خانواده-3

 و كنند مي اعمال را خودشان تربيتي سياق سرپرستان است بديهي .گيرند برعهده والدين جاي به را فرزندان تربيت امر كه خدمتگزار يا پرستار دايه، هللا، نظير

 بچه .اند محروم آنها كه است دردي هر دواي مادر تن گرمي .كنند نمي پر را پدر و مادر تربيتي جايگاه آنان است مسلم .آموزند مي اند آموخته كه را چه هر

 زبان لكنت دچار يا و دارند ادراري شب بينند، مي شبانه وسهايكاب غالباً تربيتي حصول به تسلط عدم و دانش كمي دليل به افرادند، گونه اين گرفتار كه هايي

  .شوند مي

 دارند عهده بر را ها بچه تربيت مسئوليت مادر و پدر غياب در مسن افراد كه هايي خانواده-4

 مسن افراد ها خانواده اين در بپذيرد؟ كسي چه از را تربيتي دستورات الزم مواقع در و كيست؟ اش تربيتي مرجع نميداند بچه .شوند مي تناقض دچار عموما

 تربيت و تعليم تخصصي هاي دوره آنها چند هر .نگرند مي خود خردسال فرزندان چشم به را جوان مادر و پدر آنها .پايبند شدت به و معتقدند خود حرفهاي به

 .است تر ارجح و است تر نزديك مادربزرگ ها دايه همه از .باشند گذرانده نيز را كودك

 اند گسسته هم از گفت ميتوان كه هايي خانواده-5

 :دارند مختلف اقسام و انواع كه

 اند گرفته طالق )الف

 )اند شده فوت( هستند مادر يا پدر فاقد )ب

 هستند الكلي يا اعتياد گرفتار دوشان هر يا والدين از يكي )ج

 )دارد ناپدري يا نامادري( است گرفتار فرزند )د

 )دورند هم از اما هستند هم با( اند عاطفي طالق دچار )ه



 موفق نا خود زناشويي و شغلي تحصيلي، زندگي در عموماً .ندارند نفس به اعتماد ندارند، خاطر امنيت .ندارند مناسبي گاه تكيه ها خانواده قبيل اين فرزندان

  .شوند مي حقارت عقده و شخصيتي ضعف دچار .برخورداند پايين نفس عزت از .اند

 

 :شوند مي طالق موجب كه عواملي �

 زوجين سالگي و سن كم و تجربگي كم .1

  نشدن دار فرزند .2

 شهرنشيني فرهنگ بدون شهرنشيني زندگي .3

 تحصيلي نابرابري .4

 وفايي بي و مهري بي .5

 زباني بد و تندخويي .6

 ظن سوء و گويي دروغ خودبيني، .7

 ولگردي و اعتياد ميگساري، .8

 متعارف جنسي روابط فقدان .9

 پنهاني و موقت هاي زدواجا .10

 عاريتي ازدواج .11

 عقيدتي و ديني اقتصادي، سياسي، اختالفات .12

 مختلف هاي شيوه به شدن اجتماعي .13

 

 :سرپرست بي يا بد هاي خانواده فرزندان عاطفي و جسماني هاي نارسايي و عوارض ها، ويژگي �

 قهر بد و جو انتقام توز، كينه .1

 گذارند مي پا زير را مقررات و انگرعصي و سركش .2

  شوند مي ادراري شب دچار آنها % 80 تا .3



 )ميخواهند چه نميدانند( قرارند بي بيداري و خواب در  .4

 دارند ظن سوء و بدبين ترها بزرگ به نسبت .5

 هستند زن الف دروغگو .6

 رنجند زود .7

 كنند مي احتكار را غذايي مواد و بازي و شخصي وسايل .8

 دارند ضعيف بدني فيزيك و بندي استخوان .9

 ضعيفند عاطفي و اجتماعي روابط برقراري در .10

 كنند مي عمل كند و عالقه بي ذهني يادگيري و حافظه توجه، تمركز، دقت، مثل ذهني فعاليتهاي در .11

 

 خانواده در شدن اجتماعي �

 :شدن اجتماعي تعريف

 فرهنگشان مشخصه و مناسب و مطلوب كه را معيارهايي و اعتقادات ارزشها، ها، انگيزه مهارتها، رفتار، كودكان آن طريق از كه است فرايندي شدن اجتماعي

 .آموزند مي است

 :شدن اجتماعي منابع

 معمول طور به و گروهي هاي رسانه ساير و تلويزيون همساالن، گروه برادران، و خواهران والدين، مانند كنند، مي شركت فرآيند اين در كه را نهادهايي و افراد

   .شود مي تلقي كودكان كردن اجتماعي عامل ترين قوي و ترين مهم خانواده دليل همين بر .اند كودك محيط از بخش ترين مهم جدي كامال و

 :شدن اجتماعي ابزار

  كالمي غير و كالمي تشويقهاي و ديگران از شرم احساس ايجاد ، تقويت و تشويق تنبيه، و پاداش تقليد، و مشاهده

  

  

  

 



 پروري فرزند در موثر عوامل �

 فرهنگي زمينه .1

 .گويند را ... و ادبيات شعر، عقائد، عواطف، رسوم، آداب، مجموعه كه

 كودك رشد سطح .2

 بزرگ لغات با را كودك  .تنبيه زماني و نهي و امر و خطاب تشويق،زماني و توضيح زماني محبت، همراهي زماني گذارد، مي تاثير انضباطي روشهاي در كه

 از .كرد همراهي بايد او رشد سن با متناسب .ميكند نگاه فقط ما  به و فهمد نمي را ما حرف كودك اوقات بعضي )... و استدراك استنباط،( .زنيم نمي حرف

 .نميداند را اعداد قانون او . 12 شود مي كه 4 در ضرب 3 مثل كند مي حفظ هارا واژه او پياژه نظر

 .كرد استفاده توان مي استدال و توضيح كالمي هاي راهنمايي از زبان رشد با تدريج به .3

 كردن اجتماعي موثر روشهاي از والدين آگاهي و كودكان طبيعت شدن اجتماعي اهداف درباره آنان آنها،اعتقاداد انتظارات والدين، شخصيت  .4

 كودكان شناختي هاي مندي توان و شخصيتي،عاليق خصوصيات .5

... .  و والدين شغلي تجارب اجتماعي، هاي شبكه زناشويي، روابط نظير. گيرد مي جاي آن در فرزندان و والدين رابطه كه تر گسترده اجتماعي زمينه .6

 .دارد بستگي.....  و مدرسه و همساالن و رسانه كوچه، مثل ديگر عوامل به تربيت امروزه اما بود مادر و پدر با درگذشته

 

 چيست؟ يادگيري

 .باشد آمده حاصل تجربه و زمان مرور براثر كه دانند مي زنده موجود رفتار در پايدار نستبا تغييرات را يادگيري تربيتي علوم علماي

 

 شدن اجتماعي انواع �

  .شود مي جريمه كند تخلف اگر كه فهمد مي و ايستد مي راهنمايي چراغ پشت شخص اينكه  : ارزشها كردن دروني )الف

 .شود مي زنداني و جريمه تخلف قبال در شخص :مجازات اعمال ) ب

  

  

 



 آنان باورهاي و اعتقادات والدين، خصوصيات

 كودكان تمنيات و نيازها به بيشتري مهرباني و حساسيت با معموال نابالغ و ناسالم والدين با مقاسه در )اجتماعي عاطفه و عقل بلوغ( بالغ و سالم والدين �

 . باشد شدني ها قرار و قول بايد .كنند مي تشويق را هوشي هاي موفقيت و استقالل عاطفي، و اخالقي امنيت پروري فرزند نوع اين و كنند مي توجه

 .نباشد خاص شرايط به منوط فرزند به توجه

 گونه اين .كنند مي كسب دانش آزمايش، كردن، تجربه طريق از كه اند دهنده نظم خود يادگيرندگاني و سازنده كودكان كه معتقدند والدين از بعضي �

 .انگيزانند مي بر استدالل و تفكر در را آنان نتيجه در پرسند مي بسياري سئواالت آنان از و زنند مي حرف كودكان با مسائل از بسياري درباره والدين

 به نتيجه در و دهند مي فرمان مرتبا و كنند مي هدايت را آنها مستقيما اند، منفعل يادگيرندگاني فرزندانشان كه كنند مي فكر كه والديني عكس بر

 .نمايند مي تربيت و تشويق را آنان شناختي رشد كمتري احتمال

 تاكيد احساسات و ها انگيزه رواني، خصوصيات بر كه والديني .گذارد مي تاثير فرزندانشان با آنان متقابل كنش در نيز والدين اجتماعي گيري جهت �

 .مدارند فرد خود انضباطي روشهاي در كنند مي تاكيد جامعه در فرد موقعيت يا شغل، جسماني، خصوصيات به كه آنهايي برعكس كنند مي

 

 يادگيري و آموزش در معلم انواع �

 )... و هندسه و رياضي دروس( بگيريد ياد بايد و گويم مي من كه همين ميگويد معلم :نگر درس )الف

 .دارد قرار دوم درجه در علم و كنم برطرف من كه دارد نيازهايي چه كالس در كودك گويد مي معلم : نگر فراگير )ب

 روي كه كنند مي تشويق را آنان و كنند مي جلب ديگران هاي انگيزه و احساسات به را كودكان توجه آنها . باهم باال مطلب دو هر  :نگر فراگير نگر درس )ج

  .كند مي كمك او مختاري خود و نفس عزت شخصي، پذيري مسئوليت حس ، كودك درك رشد به روش اين .كنند تامل احساساتشان و رفتار

  

 چيست؟ اگزوسيستم

 فنبرنر برون اوري كه گيرد قرار خانواده وضعيت از خارج محيطي شرايط تاثير تحت است ممكن . است پروري فرزند هاي روش آن جمله از كه خانوادگي كنش

  .است ... و همساالن ها، رسانه اجتماع، تاثيرات اجتماعي، هاي شبكه والدين، كار محل شامل و است ناميده اگزوسيستم را شرايط اين

  

 



 تنبيه و تقويت

 رفتار آن وقوع احتمال افزايش منظور به مطلوب رفتار يك ادامه در آيند ناخوش عامل يك كاستن يا آيند خوش عامل يك افزودن را تقويت  :تقويت تعريف

 .دانند مي

  .دانند مي رفتار آن وقوع احتمال كاهش منظور به نامناسب رفتار يك ادامه در آيند خوش عامل يك كاستن يا آيند ناخوش عامل يك افزودن: تنبيه تعريف

 

 ثانويه يا اند اوليه يا ها كننده تقويت

 شانس و غذا و آب مانند .آيند مي شمار به آيند خوش زنده موجودات براي طبيعي شكل به :اوليه  �

 پول مثل آورند مي بدست اوليه هاي كننده تقويت با همراهي دليل به را خود آيندي خوش : ثانويه �

 تقويت هاي برنامه انواع

 .گويند مي پيوسته تقويت تقويت، نوع اين به كنيم، تقويت را رفتار آن پيوسته شكل به عمل يك انجام از پس اگر: پيوسته )الف

 .گويند مي سهمي تقويت هم تقويت نوع اين به گيرد صورت گهگاه و نشود ارائه عمل هر انجام از پس تقويت كه درصورتي: سهمي )ب

 سهمي تقويت برنامه انواع

 تعداد ازاي به -الف

 قول فرزندش به پدر كه 20 نمره 4 هر ازاي به : نمونه محض .شود مي تقويت رفتار وقوع اساس بر مطلوب رفتار تقويت نوع اين در:  ثابت نسبي تقويت -1

 .دهد مي تشويق

 بار، 7 از بعد : مثل .باشد مي متغير تربيت بار هر در پاسخها تعداد ولي .معين است عددي پاسخها تعداد ميانگين تقويت اين در: متغير نسبي تقويت -2

 .است بار ده ميانگين كه بار 6 از بعد بار، 15 از بعد بار، 12 بعد

 زمان ازاي به -ب

 كالس دقيقه 50 هر ازاي به مثال . است ثابت زمانهاي بلكه .نيست پاسخها تعداد تقويت مالك تقويت اين در: ثابت اي فاصله تقويت-1

 زمان زماني هاي فاصله اين ميانگين است ممكن چنانچه .شود مي تقويت متفاوت زماني هاي فاصله در رفتار برنامه اينر د: متغير اي فاصله تقويت -2

 .باشد مشخص



 خانواده كاركردهاي و نقش

 مثل توليد  -1

 .پذيرد مي صورت خانواده توسط كه جنسي تمايالت به بخشيدن مشروعيت تنظيم و جنسي روابط  -2

 .باشد نرسيده زيستي بلوغ به نوزاد كه زماني بويژه كودكان از مراقبت و حمايت  -3

  .بينند مي آموزش زيستن جامعه در براي خانواده فرزندان آن اثر بر كه است فرايندي :كردن اجتماعي  -4

 هايشان، نقش هايشان، موقعيت با افراد(كند مي تفويض را اجتماعي موقعيتهاي از برخي خود جديد اعضاي به پايگاه تخصيص طريق از خانواده  -5

 اين در كه افرادي دليل همين به .نمايند مي معرفي جامعه در ديگران به را خود و شوند مي جامعه وارد ساليقشان و عاليق استعدادشان و توانمندي

 ).پذيرترند جامعه هستند ها خانواده

 .شود مي ناشي عاطفي هاي وابستگي و محبت به انسان نياز از كه خانواده عاطفي كاركرد -6

 .هستند نيز اقتصادي كاركرد داراي ها خانواده از بعضي  -7

 ها خانواده بندي طبقه

 خويشاوندي و خانواده ابعاد تعوس-1

 فرزندان و شوهر و زن )مركزي( اي هسته )الف

 ... و عمو و عمه و مادربزرگ و پدربزرگ )همخون( گسترده )ب

 همسر انتخاب نحوه -2

 دهند مي پسر يا دختر خودشان عشيره به فقط – همسري درون قواعد )الف

 همسري برون قواعد )ب

 قدرت ثقل مركز -3

 خاص - ساالر پدر خانواده)الف

 خاص - ساالر مادر خانواده )ب

  )مدرنيته صنعتي،( گرا تساوي هاي خانواده )ج

  



 نسب و منشا -4

 شود مي تعيين مردان طريق از نسبت تبار پدر خانواده در )الف

 شود مي تعيين زنان طريق از خوني پيوندهاي و روابط تبار مادر خانواده در )ب

 شود مي تعيين سو دو هر از نسب )غربي( تبار دو خانواده در )ج

 اقامت محل-5

 مكان پدر هاي خانواده )الف

 مكان مادر هاي خانواده )ب

  نومكان خانوادهاي )ج

 

 معاصر دوره در خانواده گوني دگر

 است كرده پيدا تنزل اخير سالهاي در خانواده ابعاد وسعت -1

 ولد و زاد محدوديت نتيجتاً و � زندگي زياد مخارج � شهرنشيني رشد )الف

 بارداري از پيشگيري وسايل تر گسترده پذيرش و بيشتر كارايي )ب

 )اند شده تبديل كنندكي مصرف به كنندگي توليد از( خانوار اقتصادي موقعيت در تغييرات )ج

 با آنان و دهد ماهيت تغيير كارگر يا كارمند زن به مادر و همسر دار، خانه عنوان به زن نقش شد باعث زنان اقتصادي باالخص و اجتماعي،سياسي تساوي )د

  .نمايند مي ريزيبرنامه بارداري پيشگيري و زايمان به بيشتري استقالل

 .است افزايش به رو سوم جهان در كه :ازدواج سن-2

 .است افزايش حال در شهرها كالن و توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي در ويژه به :طالق به گرايش -3

 محيطهاي در او اجتماعي تصوير و زن پايگاه نيز فرهنگي زمينه در است افزايش به رو كشورها اغلب در كه :كار بازار به همسردار زنان ورود نسبت -4

 .است شده عوض امروزي جوامع در زن نقش و پايگاه .است بوده دگرگوني دستخوش مختلف

 مقابل در، است شده كم مواليد كه اين با و است كرده حفظ هست نسل توليد طريق از جامعه بقاي ضامن همان كه را خود ياساس نقش هنوز خانواده -5

 بنگالدش در مير و مرگ مثل .است افزايش به رو فرزندان بقاي احتمال



 جامعه از است تر محترم خانواده .است مانده باقي مهم همچنان افراد كردن اجتماعي كاركرد لحاظ به خانواده -6

 .است يافته افزايش عاطفي لحاظ از خانواده كاركرد دارد بودن هم با و همزيستي بر بيشتري تاكيد معاصر فرهنگ اينكه به توجه با -7

 كاري مدد سازمانهاي سالمندان، خانه نظير سازمانهايي وجود .است نيافته چنداني رشد نگهداري و حمايتي لحاظ از خانواده هاي كاركرد-8

 .دادند تقليل را خانواده حمايت به نياز همه ... و شيرخواران نگهداري مراكز و تربيت و اصالح كانونهاي اجتماعي، تامين بهزيستي، اجتماعي،

  .است شده تبديل مصرفي نهادي به و داده دست از را خود بودن توليدي اهميت خانواده-9

 

 :ايران در ازدواج و گزيني همسر مشكالت �

 .گردند مي اجتماعي تمايزات باعث ارزشها و هنجارها در تنوع و سنن و آداب در تنوع فرهنگي، تفاوتهاي و تعدد :اجتماعي تمايزات -1

 قرارهاي و قول با ناهمخواني باعث و گردند مي سريع تغييرات دچار ارزشها .است مدرنيته به سنت مرحله از گذر حال در ايران جامعه:نسلها تفاوت -2

 .سازد مي ترديد دچار همسرگزيني در را آنان پس .دارد اي مالحظه قابل تفاوتهاي فرزندانشان با والدين ارزشهاي اينكه ديگر و شوند مي زندگي تشكيل ابتداي

 .دارد وجود مرد و زن حقوق بين تبعيض عدم و عدالت برقراري زمينه در قانوني هاي نارسايي: زنان مورد در ايران حقوقي نظام-3

 مهريه افزايش به مربوط مشكالت-4

 .است باالتر جهاني ميانگين از ما كشور در بيكاري ميزان: زندگي شروع براي معيشتي اوليه امكانات فقدان-5

 خانواده تشكيل براي زوجين انتظارات و توقعات بودن باال -6

 .افتد مي اتفاق صنعتي جامعه به سنتي جامعه از عبور از كه ارزشي تعارضات دليل به: ايران كنوني جامعه در جوانان بين در هويت بحران-7

  .داشت وجود ساله 29 تا 25 پسر 2579875 برابر در ساله 24 تا 20 دختر 4485203 ، 1385 سال در: ايران در ازدواج سن در جمعيتي تعادل عدم -8

 

 باشند، داشته بيشتري توافق يكديگر با ازدواج از قبل مرد و زن اگر اما است الزم فراوان گذشتگي خود از و دائمي سازش ازدواج در

  .بود خواهد بيشتر آنان بعدي سازش امكان

  

 



 ازدواج در توافق عوامل مهمترين

 :فكري و عاطفي رشد -1

 .اند فكري رشد عوامل از همه عقالني و جسماني عاطفي، اجتماعي، رواني، سن -

 ژنتيكي سالمتي -

 رواني و شخصيتي سالمت -

 معلومات و هوش اختالف -

 داشتن خود را عواطف و احساسات كنترل قدرت معني به عاطفي رشد -

 :فكرها طرز و عالئق تشابه-2

 قائلند يكديگر حقوق تساوي به يا طلبند جاه آنان -

 طلب جاه زن تا است زناشويي براي كمتري مضرات ايدر معموال طلب جاه مرد -

 جناحي - سياسي نظريات -

 زندگي مسائل درباره قضاوت -

 بودن بين واقع يا گرا آرمان -

  مذهبي فعاليتهاي و اجتماعي هاي معاشرت در زوجين انرژي ميزان صرف در اختالف -

  

 

 

  :مذهبي عقايد-3

 مخالف جزئيات در ولي موافقند كليات در معموال آنها .شود مي زوجين اختالفات بروز و پروري فرزند هاي شيوه در تضاد باعث عقيدتي و مذهبي اختالفات

  ...و نوازي،مسافرت مهمان طلبي، رفاه موسيقي، حجاب، نظير .يكديگرند 

 

 :طبقاتي و تحصيلي تشابه-4



 حضور در همسر توسط شوهر يا زن بيان و روش تصحيح در سعي  ;محافل و خانه در شغل با متناسب و عاميانه كلمات بكارگيري , رسوم و آداب در اختالف

  .باشد مطيع ديگري و دهنده دستور يكي است ممكن باشد زياد اگر كه اطاعت ميزان و رهبري قدرت و هوشي ، تحصيلي تفاوتهاي .ديگران

  

 

 انسان فردي تفاوتهاي بر تولد از قبل محيط تاثير

 مادر هاي بيماري -1

 )كوفت( سيفليس انواع )الف

 دارو مرحله اين كه )پوستي مرحله( مي شود قرمز تاول هفته دو از بعد .شود مي بدن وارد خراش از .است آمده خاص باكتري از سيفيلوس نام به فردي از كه

 قرمز لكه بعد ماه سه .است خوني بعد مرحله .ميدهد ادامه آنرا شرم با بيمار .سيلين پني با البته است پذير درمان و شود مي سفت تاول بعد مرحله در .ندارد

 .شود مي خورده استخوانها .گيرد مي شكرك مانند را بدن تمام .شود مي سوم واردمرحله و ميگيرد درد سر .ريزد مي سر يمو .ميشود ظاهر سرخك شبيه

 ديابت )ب

 دارد رفتن راه قدم 700 به نياز بدن در قند حبه يك نسوزاند براي

 مادر عفوني هاي بيماري ) ج

 سه در .آيند مي دنيا به مرده يا الخلقه ناقص ها بچه )آلماني سرخجه بيماري مثل( .كند مي مختل را جنين طبيعي رشد .است همراه تشنج و شديد تب با كه

  .آورد مي پديد ذهني ماندگي عقب و كوري و كري و قلبي نواقص شود مبتال بعدا اگر . دارد جنين روي بر ويرانگري اثرات بارداري اول ماه

 

 RH عامل -2

  ايييشيم داروهاي تاثير-3

 يا بچه شود مصرف پزشك نسخه بدون اگر كه تاليدومين قرص يا .كند مي تخريب را مياني گوش و كري باعث ماده اين .مارالريا عالج براي گنه گنه نظير

 .بيايد دنيا به مغزي مشكالت با چشمي تك يا باشد، نداشته پا و دست است ممكن داده، شكل تغيير يا سقط

 لغات تلفظ مشكل بم، صدا كدر، پوست كند، بدن استخوانهاي رشد .دارند critinisme بيماري گوآتري مادران: ريز درون غدد به مربوط اختالالت-4

 .دارند بلعيدن مشكل و



 ناهنجاري .شود مي ديده او در قلب بطن و دهليز مشكل و قلبي مفصلي،اختالالت معايب چشم، كنار پوست برآمدگي وزن، كم قد، كوتاه بچه: الكل تاثير-5

 .آورند مي بدنيا الخلقه ناقص درصد 60 الكلي زنان .اند الخلقه ناقص عموما و مغز كوچكي .دارد مغزي

 زايمان .شود مي شديد ضربان .ميدهد نشان واكنش سيگار به ماهه 6 جنين .دهد مي دست از را بدن مقاومت نيكوتين تاثير براثر مادر: دخانيات تاثير -6

 .است معتاد غير زنهاي برابر دو دخانيات به مبتال زنان در زودرس

 : اگر كه مادر سن -7

 )هزارم سه يك( است تر كم مونگوليسم باشد سالگي 29 از قبل بارداري -

 )ششصدم يك( باشد سالگي 34 تا 30 بين بارداري -

 )هشتادم و دويست يك( باشد سالگي 39 تا 35 بين بارداري -

 )هفتادم يك( باشد سالگي 44 تا 40 بين بارداري -

 .شود مي )چهلم يك( باشد باال به 45 بين بارداري -

 X اشعه پرتو اثرات-8

  .است شده گزارش حالت اين نتيجه در جنين كام شكاف موجب كه مادر هيجانهاي -9

 

  

  

 گردد مالحظه بايستي طرفين هاي خانواده تناسب و خواستگاري در كه معيارهاي

 ها خانواده تناسب -1

 ساخت خواهد مشكل دچار را زندگي باشند وابسته آنها به زوجين و نباشد تناسب اگر )الف

 .شوند نمي مشكل دچار زندگي در باشند برخوردار كافي استقالل از زوجين ولي نباشد تناسب اگر )ب

 :است نظر مد زير هاي جنبه در ها خانواده تناسب

 ديني و مذهبي اعتقادات -1



 )اروپايي و سنتي( فرهنگي عوامل -2

  اقتصادي و اجتماعي )بندي طبقه( قشربندي -3

 :همسر انتخاب در بودن منطقي-2

 .ببرند بين از ها فرشته با را كمبودها ميخواهند و كنند ازدواج ها فرشته با خواهند مي كه هستند كساني ها افراطي زيرا نيست خوب انتخاب در تفريط و افراط

 نمايش به را خود سازي انسان و آورند مي بار را آنها بخواهند كه هرطور و هستند موم يا بازي خمير آدما كنند مي فكر كه هستند كساني هم ها تفريطي

 .بگذارند

 همسر انتخاب براي تحقيق روشهاي-3

 آن به كه اي روزمره كارهاي و گفتن، سخن شيوه ظاهري، آرايش لباس، نوع در تواند مي افراد شخصيتي الگوي مستقيم غير و مستقيم شناخت بر عالوه

 .باشد نهفته اند مشغول

 دختر ظاهري جاذبه و كشش -4

  .دارد اي برجسته نقش آن پوشاندن در همسر اخالقي و روحي كماالت و تفاهم اما .باشد جايگزينش تواند مي ندرت به ديگر شرايط و است مهم بسيار

 

 )طالق انواع( طالق هاي آسيب گانه شش ابعاد

 .است رسيده پايان به آنها جذابيت و شوهر و زن اعتماد و عواطف  :عاطفي طالق  -1

 .يابد مي ضرورت سهم دو در داراييها و اموال تقسيم : اقتصادي طالق  -2

 .شود مي اعالم مجدد ازدواج اجازه شرايط آن همراه و ازدواج رسمي پايان دادگاه در :قانوني طالق  -3

 .گردد مي اتخاذ فرزند تربيت و والدين از يك هر مالي هاي مسئوليت بعدي، ديدارهاي ، فرزندان حضانت درباره كه تصميماتي :والدين توافقي طالق  -4

 .افتد مي اتفاق آشنايان و دوستان با روابط درباره كه است تغييراتي :اجتماعي طالق  -5

 .است يافته تغيير آنها خود مفهوم و رفته بين از ها همدلي احساس و پيوندها : رواني طالق  -6

  

 كدامند؟ طالق كاهش راهبردهاي كرد؟ ريزي برنامه طالق كاهش براي توان مي چگونه

 زندگي از رضايتمندي افزايش و روحي نشاط و عاطفي پيوندهاي تقويت در سالم جنسي روابط تاثير به نسبت زوجين هاي آگاهي توسعه  -1



 خلق حسن با حقوقي روابط تلطيف و يكديگر تكاليف و حقوق خانواده، تنظيم زناشويي، احكام زمينه در زوجين آگاهيهاي افزايش  -2

 زن نقش با متناسب زنان فرهنگي و اجتماعي ارزشهاي و خانوادگي متعالي نقشهاي و مشاركت الگوي اصالح  -3

 ازدواج تشريفات كاهش و اتعتوق تعديل همسر، انتخاب شرعي معيارهاي و روش به نسبت جوانان آگاهيهاي توسعه  -4

 يكديگر غريزي و رواني نيازهاي به توجه و قانوني همسر به عالقمنديها تمامي اختصاص جهت زوجين آگاهيهاي توسعه -5

 خانواده اركان فروپاشي و ظلم از جلوگيري منظور به خانواده در صميميت و معنويت اخالق، تقويت  -6

 فرزندان حمايتي نقش تقويت و ها خانواده – فرهنگي تناسبات حفظ و جوانان ازدواج امر در والدين هدايتگر و سازنده نقش توسعه -7

 

 فرزندان بر طالق تاثير

 .ميگردد اطرافيان به فرزندان تفاوتي بي و نفرت ايجاد افسردگي، طبيعي، صورت به عاطفي و فكري قواي رشد عدم موجب والدين اختالفات -1

 و ساخته مختل را او عاطفي زندگي و كند مي آوارگي دچار را آنان زندگي موقعيت و ساخته محروم خانوادگي مواهب از را كودكان خانواده انحالل -2

 بيند مي ريخته فرو را خود امنيتي و عاطفي بناي

 بود خواهد بعيد نفر يك در مادر و پدر روابط جمع و يافت نميتوان مناسبي جايگزين را خانواده نهاد روابط و مسئوليتها بدانند بايد مادران و پدر  -3

 هستيم كاليفرنيا در طالق كودكان درصد 80 تبهكاري شاهد حتي و ميشود ايجاد كودكان در نفرت با توام و تحمل قابل غير اي عقده  -4

  

  

 والدين بر طالق تاثير

 علت به بيشتر باشد، سازگار نميتواند خود بازن مردي اگر دورانت ويل گفته به .آورد مي بار متعهد غير افرادي را آنها كه است صورت اين به مردان بر طالق اثر

 كردن سفر مانند هم طالق .رسيد خواهد اولي نتيجه همان به بست ازدواج عقد ديگر زن با و گفت ترك را زن اين اگر و اوست خاص رفتار در كه است نقصي

 هستند اقتصادي استقالل فاقد و ندارند پناهگاهي كه زماني مخصوصا زنان، بر طالق اثر و .داشت نخواهد سودي كردن سفر نكنيم عوض را خود اگر است،

   است خطرناك سخت

  

 



 بالنده خانواده و آشفته خانواده

 گسيخته هم از و متزلزل ، آشفته خانواده )الف

 و كردن سبك در سعي .بدبختي به يكديگر تحمل در سعي .شادي كمبود .مردم از گريزان نگاههاي .غمگين و گرفته چهره .حوصلگي بي وضوح . سرد محيط

 .ديگري عليه بر ها بچه تحريك .ها بچه دادن قرار دستاويز .مشاجره و دعوا .كوچكترها به نهي و امر .آميز طعنه و گزنده هاي شوخي .يكديگر تحقير و تمسخر

 دروغ به مبادرت .ناموفق تحصيالتشان در .اجتماعي ضد فرزندان .ناسازگار كودكان .نامطمئن و كنابيم آينده از دكانوك .نگران و مضطرب و حساس كودكان

 .سعادتمندي به نااميدي .نافرماني .افسردگي .شدن عصبي .زودرنج .اجتماعي مقررات از سرپيچي و

 بالنده هاي خانواده )ب

 همدلي و هماهنگي .يكديگر مالحظه .يكديگر به عالقمندي و محبت سرزندگي، .اجتماع با اميدبخش پيوند .است واضح ارتباطات .باالست خانواده اعضاي ارزش

 راه سد هيچگاه والدين .آيند مي بر خالقانه هاي حل راه يافتن پي در پس .دانند مي سالم زندگي يك الزمه را مشكالت .آزادانه دل درد .همديگر با روابط در

  .دارند دوستي مستحكم رابطه .نيستند كودك رشد

 بالنده خانواده خصوصيات

 متقابل اعتماد  -1

 متقابل احترام احساس و مشترك ارزشهاي  -2

 هميشگي و پايدار رابطه -3

 كالمي غير و كالمي ارتباطات صداقت، نظير صفاتي با همراه خوب ارتباط -4

 قوتها و ضعفها تمام با مقابل طرف و خود قبول معني به انطباق قبول -5

 يكديگر از قدرداني و احساسات و عواطف متقابل كردن سهيم -6

 صميميت -7

 طبعي شوخ -8

  1985  دوفرين و استينت نظر از بالنده خانواده خصوصيات

 يكديگر وحدت و رفاه و تساوي به خود وقف به تعهد -1

 همديگر از واضح قدرداني  -2



 زياد و خوب كالمي غير و كالمي ارتباط  -3

  باال كيفيت با اوقات گذراندن براي زمان اختصاص -4

 بخشد مي هدف آنان زندگي به كه برتر قدرت يك به ايمان -5

 دانند مي رشد باعث را بحرانها و فشارها برابر در باال مقاومت قدرت -6

 

  شخصيت اختاللهاي

 بعد شخصيت سبك يعني . ميكند تفاوت ناسالم تا سالم از كه گيرد مي قرار )طيف( پيوستار يك روي شخصيتي الگوي هر صاحبنظران، از برخي عقيده به

 .شود مي شامل را آن نابهنجار بعد شخصيت اختالل آنكه حال دهد، مي تشكيل را شخصيت بهنجار

 متقابل روابط به زيادي احتياج و عالقه افراد اين سو يك از كه ميشود مشخص ويژگي اين با اجتنابي شخصيت اساسا: اجتنابي شخصيت ختاللا-1

 اجتناب ديگران به شدن ديكزن از و بگيرند فاصله ديگران از كه دارد مي وا را آنان تحقير و شدن طرد از ترس ديگر سوي از اما دارند ديگران با نزديك

 .كنند

 :ها ويژگي

 ندارد نزديكي راز محرم يا دوست )الف

 ندارد مردم با ارتباط به تمايلي )ب

 دهد مي جلوه بزرگ را كاري انجام در موجود خطرات )ج

  .شود عضاي يا ناراحت ديگران برابر در )كردن گريه مثل( اضطراب از عالئمي دادن نشان با ترسد مي )د

 

 اسكيزوئيد شخصيت اختالل -2

 از نه و دارد بودن خانواده يك عضو جمله از نزديك روابط به تمايلي نه كه است اين اسكيزوئيد شخصيتي اختالل تشخيص براي معيار ترين كننده تعيين

  .برد مي لذت روابطي چنين

 :ها ويژگي

 كند مي انتخاب را نفري تك فعاليتهاي هميشه تقريبا )الف



 ندارد عالقه ديگري شخص با جنسي تجربه داشتن به )ب

 برد نمي لذت فعاليتي هيچ از )ج

  رسد مي نظر به تفاوت بي ديگران انتقاد يا تحسين به نسبت )د

 

 گونه اسكيزوفرني شخصيت اختالل-3

 .باشد مي شناختي هاي آشفتگي و ادراكي هاي آشفتگي نزديك، روابط داشتن ظرفيت كاهش با نامتعارف، و ناجور رفتار با توام

 :ها ويژگي

 آزاردهنده تخيالت و جادويي تفكرات يا ناجور باورهاي )الف

 پارانويايي يا آميز ظن سوء هاي پردازي انديشه )ب

 نامناسب عاطفه )ج

  همراز و نزديك دوست نداشتن )د

 

 پارانوئيد شخصيت اختالل -4

  ديگران به نسبت فراگير بودن مظنون و اعتمادي بي الگوي يك

 :ها ويژگي

 دهند مي فريب را او يا كنند مي برداري بهره او از ديگران اينكه به داشتن شك )الف

 نزديكان يا دوستان بودن اعتماد قابل يا وفاداري مورد در شك )ب

 است گذشت بي و بخشنده غير و ميكند ورزي كينه دائم طور به )ج

  كند مي تلقي كننده تهديد را خيم خوش رويدادهاي و نظرها اظهار )د

  

  

 



 شيفته خود شخصيت اختالل-5

 .شود مي شناخته حسي هم فقدان و تمجيد و تحسين به نياز و بيني بزرگ خود از فراگير الگوي

 :ها ويژگي

 حد بي زيبايي و درخشش موفقيت، درباره خيالپردازي )الف

 است فرد به منحصر و خاص او كه دارد باور )ب

 دارد بودن محق و استحقاق احساس )ج

 است كش بهره فردي ميان ابطور در )د

 اجتماعي ضد شخصيت اختالل -6

  .باشند گريز قانون و مسئوليت بي فريبكار، دارد احتمال درماني موقعيت و محيط خارج يا داخل در معموال آنها

 :ها ويژگي

 اجتماعي هنجارهاي با نكردن همنوايي )الف

 متعدد فيزيكي حمالت داشتن و بودن پرخاشگر )ب

 بودن قبلي ريزي برنامه فاقد يا تكانشي )ج

 ديگران به بدرفتاري و زدن آسيب از پشيماني فاقد و ديگران و خود ايمني به دقتي بي )د

 مرزي شخصيت اختالل-7

 .شود مشخص دلبستگي سبك در سازماني بي و نوسان وجود مبناي بر تواند مي الگو اين

 :ها ويژگي

 خيالي يا واقعي شدگي طرد از اجتناب براي وار ديوانه تالشهاي )الف

 ثبات بي و مختلف خود احساس با هويت اختالل )ب

 زني خود و خودكشي به تهديدهاي ژست و رفتار )ج

  بيهودگي و پوچي مزمن احساس و خشم كنترل توانايي فقدان )د

 



 وابسته شخصيت اختالل -8

  .گيرند بعهده را آنها زندگي اصلي هاي حيطه مسئوليت ديگران كه دارند نياز آنها

 :ها ويژگي

 دارند دشواري ديگران دهي اطمينان و توصيه بدون گيريهايشان تصميم در )الف

 دارند دشواري خود دست به كارها انجام و ها پروژه كردن آغاز در )ب

 شود مي ناخوشايند كارهاي انجام داوطلب حتي ديگران حمايت و تاييد جلب براي )ج

 شود گذاشته خودش عهده بر خودش از مراقبت كه است اين از ترس دلمشغول بينانه واقع غير شكلي به )د

  عملي - فكري وسواس شخصيت اختالل -9

 بودن كارآمد و پذيري انعطاف دادن دست از بهاي به ذهني كنترل و كمالگرايي بودن، نظم با از فراگير الگويي

 :ها ويژگي

 اخالقي قواعد زمينه در ناپذيري انعطاف و درستگاري بودن، وجدان با زيادي )الف

 ارزش بي و خراب چيزهاي ريختن دور توانايي عدم )ب

 ديگران به تكاليف انجام سپردن از داشتن اكراه )ج

 يكدنده و راي خود )د

 هيستريايي شخصيت اختالل-10

  .است همراه دائم طلبي توجه و بودن هيجان با كه اختاللي

  

 :ها ويژگي

 است ناراحت نباشد توجه مركز او كه موقعيتهايي در )الف

 گيرد مي كار به ديگران توجه جلب براي را خود جسماني ظاهر مداوم بطور )ب

 گرفتن قرار ديگران تاثير تحت آساني به و كردن رفتار تئاتري و نمايشگر خود )ج

 كند مي تصور هست واقعا آنچه از تر صميمانه را روابط )د


