
           

  

  

  

  

  

  

  
  !هاي عزيز مبارك باد روز جهاني خانواده برخانواده

  
  ها را مطرح كرديم؟ يادتان هست در سال گذشته چنين روزي دور هم جمع شديم و در يك گردش صميمي خانوادگي بعضي سوال

  .ها مشاركت كرديد سپاسگزاريم ي شما كه صميمانه در پاسخ به پرسش از همه
ها به  ي آن هاي كارشناسانه درباره ها گفتگو كنيم و به بحث ي هريك از پرسش هاي مناسبي دور هم جمع شويم و درباره         در فرصت  خواستيم  ما مي 

  .ويژه با ياري پدران دامن بزنيم
تـوان   اندوحتي مي ادهد داشتيم وهرچند پدران همواره مارا دركارهاي معمول موسسه ياري موسسه توجه ها دركارهاي جاري ي پرسش     هر چند به همه   

  .ها نصيبمان نشد شكل موجودفعال وپويا باشد،اماحضورمستقيم ومشخص پدران براي بررسي سوال توانست به گفت بدون ياري ايشان موسسه نمي
  راستي چرا؟ 

خواهيم ما را ياري دهند تا از   ي پدران عزيز مي براي همين از همه. بد نيست امسال به راهكارهايي براي حضور بيشتر پدران در موسسه فكر كنيم          
  .هاي كار را باهم هموار كنيم هاي مشترك را بسنجيم و سختي به كمكمان بيايند تا چگونگي برنامه. شان بيشتر استفاده كنيم وجود

  هاي سال پيش ي  پرسش اما در باره
ي پرسـشي   حمت كشيديد و گروهي و خـانوادگي در بـاره  بود و شما آن روز ز ي بزرگ موسسه مطرح شده در مجموع يازده پرسش در جمع خانواده 

  .ي نظر گروهتان را براي ما نوشتيد كه به طور اتفاقي به دستتان رسيد، بحث و اظهار نظر كرديد و خالصه
  :كنيم وپيشنهاد مي. يمرسان ي هر پرسش را در كادرهاي زير به اطالعتان مي ي نظر كارشناسانه در باره هايي را كه از شما گرفتيم به اضافه ما پاسخ

  .هاي خانوادگي مطرح است بررسي و گفتگو كنيم ها وسايرنكاتي كه در رابطه بيشتر با هم باشيم و بيشتر در باره اين موضوع

  .ها برويم و به ما بپيونديد تا با هم به ياري خانواده

  

  گذارد؟   به نظر شما چه عواملي روي رفتار اعضاي خانواده اثر مي-1
تـر اسـت و امكانـات       ها ساده و در حد امكانات ماست و تغيير تعدادي ديگر پيچيده             گذارد، كه تغيير بعضي از آن         بسياري بر رفتار اعضاي خانواده اثر مي      عوامل  
  . كنيم در موسسه گفتگو مي رفتار با خودما در اين باره در گام .خواهد تري مي تر و جمعي وسيع

  :پس بايد
  .باشيم اراتمان از خود توقع داشتهنه بيش از توان و اختي

  .ها را از دست بدهيم وبه انتظار ديگران بنشينيم نه فرصت

  

  ها هست؟  به نظر شما چه فرقي بين نيازها و خواسته-2
ميل ما به چيـزي اسـت كـه       ها عالقه و      اما خواسته . ست  ها  ي حياتي دارند و زندگي طبيعي ما در گرو رفع آن             نيازها آن چيزهايي هستند كه براي انسان جنبه       

  . الزاماً جنبه اصلي و حياتي ندارند
  :پس بايد
  .ها خودداري كنيم ها و نيازهاي اصلي شكل دهيم و از افراط در خواسته هاي خود را به سوي هدف خواسته

  

  ي والدين چه اثري روي تربيت فرزند دارد؟ به نظرشما اختالف سليقه -3
هاي متفـاوت بـا    مهم اين است كه بتوانيم براي سليقه .عادي و طبيعي باشد     كامالً  تواند  در پدر و مادر هم مي       پس.  طبيعي است  ها امري     تفاوت سليقه در انسان   

  :گيري مشترك راهكارهايي پيدا كنيم و بدانيم كه  خود احترام قايل باشيم و براي رفتن به سوي هدف مشترك يا تصميم
شوند، بلكه ناتواني ما در پذيرش و احترام به يكديگر و ناتواني در يافتن راهكارهـايي   ادر سر درگم نميي پدر و م فرزندان ما از اختالف سليقه   

  .شود ها مي گيري معقول است كه سبب بد آموزي ،سردرگمي و آزار آن براي نتيجه
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   به نظرشما مفهوم مشورت درخانواده يعني چه؟-4
هركس در هر سني وقتي در ارتباط تنگاتنـگ بـا مـا قـرار     . ترك يا استفاده از نظر افرادآگاه براي انجام كاري        مشورت يعني توجه به نظرفرد ديگر براي كارمش       

  :مهم اين است كه. تواند مورد مشورت باشد گيرد مي مي
  .تررا بدانيم سني، همچنين مشورت با اشخاص آگاه ما روش مشورت با هر گروه

  

  كنيد؟ ريزي كنيد، به چه نكاتي توجه مي اغت خانواده برنامههاي فر خواهيد براي ساعت  شما وقتي مي-5
  .براي ساعات فراغت خود و خانوده برنامه ريزي كنيد. ساعات فراغت به معني ساعات بي برنامگي نيست

  .ريزي براي اوقات فراغت خانواده مشورت با يكديگر راجدي بگيريد در برنامه
  . ي صحيح را در نظر بگيريد اي يك برنامهه ريزي براي اوقات فراغت ويژگي در برنامه
  .كنيم ريزي گفتگو مي ي برنامه درباره كاربردي خودشناسيما در گام 

  

   به نظر شما محيط خوب خانوادگي يعني چه؟-6
. ي اعضاي خانواده بتوانند خوب رشد كنند و حداكثر توان خـود را بـروز دهنـد                  محيط خوب خانوادگي محيطي است كه درآن همه        
  .شود ل مطلب اين است كه چنين محيطي چگونه فراهم مياص

  .پردازيم به بررسي چنين محيطي مي رفتار با نوجوان و رفتار با كودكما درگام 

  

  هايي براي حرف زدن با همديگر درخانواده مناسب است؟  به نظر شما چه موضوع-7
  .جواب دادن و اين جور چيزها نيست ، نصيحت، سرزنش، درس يادمان باشد كه حرف زدن با يكديگر در خانواده به معني بازخواست

  . كنيم تنوع ، لذت ، آرامش و همدلي به همراه دارد حرف زدني كه به منظور ارتباط بهتر درخانواده به آن سفارش مي

  .كنيم در اين باره مفصل بحث مي كالمي ارتباطما در گام 

  

  كنيد؟  شدن وجود دارد؟ در آن زمان چه ميي شما زماني،براي دورهم جمع   آيا درخانواده-8
  .هاي خانوادگي را براي ارتباط بهتر در خانواده غنيمت شماريد گردهمايي

توانـد دور هـم جمـع     گويي، كتاب خواني، مشورت و چاره جويي و بررسي كارهاي روزمره بدون توبيخ و سـرزنش مـي       بازي، قصه 
  .هاي خانوادگي را پربار كند شدن

  

  كنيد؟ دهيد كه با شما تنها باشد؟در آن وقت چه مي ماني را به فرزند خود مي آيا شماز-9
  .  فرصتي را براي تنها بودن با فرزند اختصاص دهيد

  .را داشته باشد وقت خوبهاي يك  اين فرصت بايد ويژگي
  .كنيم گفتگو ميرفتار با كودك ي وقت خوب در گام  ما درباره

  

  انجام دهد؟ طورمشترك تواند بااو به هايي را مي فرزندچه برنامه دوران بلوغمخالف،در جنس نظرشما والد به-10
اين به معني دادن اطالعات     . تر بگيرد   همفكري و كار مشترك را با فرزند جدي       . والد جنس مخالف بايد در دوران بلوغ فرزند ارتباط، همكاري           

  .ي بلوغ نيست درباره
  . هم جنس به او بدهداطالعات مربوط به بلوغ را بهتراست والد

  .ها را بيشتر بررسي كنيم هاي پربارتركردن اين رابطه روش كنيم مي سعي ارتباط كالميو  بازي وسرگرمي ، گويي كتابخواني، قصههاي  ما درگام

  

  ست؟ها به تنهايي يا باهمساالنشان كافي ا رها هم بايد با فرزندانشان بازي كنند يا بازي آنت  به نظر شما آيا بزرگ-11
  .هاي بهتر اعضاي خانواده با يكديگر  بازي فرصتي است براي ارتباط

  .هايي براي بازي با فرزندانمان در نظر بگيريم بهتر است فرصت. بازي با همساالن به تنهايي كافي نيست
هاي آخر ماه    بار جمعه   كه هر دو ماه يك     هاي خانوادگي   هاي بازي   جشنكنيم همچنين در      كه در مراكز آموزشي برگزار مي      هاي بازي و كتاب     ما در جشن  

  .آوريم هايي را براي بازي با فرزند فراهم مي كنيم فرصت در فرهنگسراي بانو اجرا مي

  
 


