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آلبوم نشست خانوادگی ما

عکس خانوادگی خودتان را در کادر بچسبانید



مقدمه

در خالل برگزاری نشست های خانوادگی، کودکان مهارت های زیادی را می آموزند، 
مهارت هایی مانند گوش دادن، احترام گذاشتن به تفاوت های فردی، قدردانی 
کردن، حل مساله، تجربه ی این حقیقت که اشتباه ها فرصت های فوق العاده ی 
یادگیری هستند، و تمرکز بر راه حل ها. مهارت های بسیار زیاد دیگری هم وجود 
برای  اما ذکر همین چند مورد  دارند که در حین نشست تقویت می شوند، 
اینکه شما متوجه اهمیت نشست شوید، کافی است. نشست های خانوادگی 
همچنین سنتی خانوادگی را برای شما شکل می دهند و خاطرات بسیار زیادی 

برای تان به جا خواهند گذاشت.
آلبوم نشست خانوادگی می تواند به اندازه ی آلبوم عکس خانوادگی تان جذابیت 
داشته باشد. بعدها وقتی به چالش های قدیمی که قبال با هم حل شان کرده اید 
خانوادگی تان،  شعارهای  مرور  از  همچنین  خندید.  خواهید  می کنید،  نگاه 
صفحه های سپاسگزاری، اشتباه هایی که از آنها درس گرفتید، مسائلی که حل 
کردید، کارهای جالبی که با هم انجام دادید و وعده های غذایی که برنامه ریزی 

کردید، لذت خواهید برد.



چگونه از آلبوم نشست خانوادگی استفاده کنیم؟

کارتــان را بــا چســباندن عکســی از خانواده تــان روی صفحــه ی جلــد شــروع کنیــد. 
ــد کالســوری قــرار دهیــد کــه یــک  ــان( را روی جل ــا عکــس خانواده ت ــد )ب ایــن جل

پوشــش پالســتیکی شــفاف بــرای وارد کــردن عکس تــان داشــته باشــد. 
ســپس »چرا نشســت خانوادگی داشــته باشــیم«، »دستورکار نشســت خانوادگی« 

و »شــغل های نشســت خانوادگی« را بخوانید.
صفحــات چالش هــای هفتگــی را )همــان صفحــات خالــی کــه در انتهــای ایــن جزوه 
هســتند و تنهــا عنــوان آن هــا چــاپ شــده اســت و قابلیــت آن را دارنــد کــه بارهــا 
و بارهــا تکثیــر شــوند( روی کاغذهــای ســوراخ دار کپــی کنیــد و آن هــا را در اولیــن 
نشســت خانوادگــی معرفــی کنیــد. هــر هفتــه یــک صفحــه ی جدیــِد دســتورکار 
نشســت خانوادگــی را روی یخچــال )یــا هرجایــی کــه بــرای خانــواده ی شــما مناســب 
اســت( نصــب کنیــد تــا اعضــای خانــواده بتواننــد مســائلی را کــه الزم اســت حــل 
شــود، روی آن بنویســند. وقـتـی تمــام شــد، هــر صفحــه را در آلبــوم نشســت 

خانوادگــی ذخیــره کنیــد.
در ضمــن مطالعــه ی »چــرا نشســت خانوادـگـی داشــته باشــیم« و »دســتورکار 
نشســت خانوادگــی«، چگونگــی اســتفاده از تعریــف و تشــکر و دیگــر فعالیت هــا را 
ــری می دهــد. ــگ بهت ــان را آب و رن ــد کــه نشســت های خانوادگی ت ــاد می گیری ی

یادتان باشد که قرار است از این کار لذت ببرید!



چرا نشست خانوادگی داشته باشیم؟

برگــزاری نشســت های خانوادگــی منظــم، یکی از ارزشــمندترین کارهایی اســت که 
می توانیــد بــه عنــوان یــک خانــواده انجــام دهیــد. چرا؟

نشســت های خانوادگــی فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا بــه بچه ها مهارت هــای زندگی 
و اجتماعــی ارزشــمند را بــرای دســتیابی بــه یــک شــخصیت خــوب آمــوزش دهیم. 

آنچــه آن هــا خواهنــد آموخــت عبارتند از:

1( مهارت های گوش دادن
2( مهارت های فکرپرانی

3( مهارت های حل مساله
4( احترام متقابل

5( ارزِش آرام شــدن پیــش از حــل مســاله. )چــون مســائل در دســتورکار هفتگــی 
قــرار می گیرنــد، بنابرایــن پیــش از تمرکــز بــر روی راه حل هــا بــرای حــل چالش هــا، 

فرصتــی بــرای آرام شــدن وجــود خواهــد داشــت.(
6( اهمیت دادن به دیگران

7( همکاری
ــد کــه به جــای  ــراد بدانن 8( پاســخگویی مســئوالنه در محیطــی امــن. )وقتــی اف
ــرای یافتــن راه حل هــا حمایــت خواهنــد  تجربــه ی ســرزنش، شرمســاری یــا درد، ب

ــود.( ــد ب ــن اشــتباه های خــود نخواهن شــد، نگــران پذیرفت
9( چگونگی انتخاب راه حل هایی که برای تمام افراد مرتبط محترمانه هستند.

10( حس تعلق و اهمیت
11( عالقه ی اجتماعی

12( این نگرش که اشتباه ها فرصت هایی فوق العاده برای یادگیری اند.



نشست های خانوادگی فرصتی برای والدین فراهم می آورند تا:

  • با تقسیم کردن محترمانه ی قدرت، از بروز جنگ های قدرت اجتناب کنند.

  • از مدیریت جزء به جزء امور زندگی بچه ها خودداری کنند، تا کودکان  

     خودانضباطی را بیاموزند.
  • به شیوه هایی گوش بدهند که بچه ها را به گوش دادن دعوت کند.

  • مسئولیت را محترمانه تقسیم کنند.

  • با ایجاد یک سنت خانوادگی، خاطرات خوبی برای خود رقم بزنند.

  • الگوی مهارت هایی باشند که می خواهند فرزندان شان یاد بگیرند.

اگر والدین ارزش نشست های خانوادگی را درک کنند، نشست ها ارزشمندترین 
ابــزار فرزندپــروری آن هــا خواهــد بــود و تمــام تالش شــان را خواهنــد کــرد تــا 30 

دقیقــه در هفتــه را بــرای نشســت های خانوادگــی برنامه ریزی کنند.



قدم هایی که برای دستیابی به نشست خانوادگی موثر باید بردارید:

1( نشســت های خانوادـگـی بایــد هفتــه ای یک بــار برگــزار شــوند. بعــد از اینکــه 
دربــاره ی زمــان نشســت های خانوادگــی تصمیــم گرفتــه شــد، هیچ برنامــه ای نباید 
بــا آن تداخــل کنــد. اگــر دوســتان زنــگ می زننــد، بــه آنــان بگوییــد کــه بعــدا بــا 
آن هــا تمــاس خواهیــد گرفــت. بــه بهانــه ی اینکــه گرفتاریــد یــا کار دیگــری بــرای 
انجــام دادن داریــد، از نشســت های خانوادگــی چشم پوشــی نکنیــد. اهمیتــی کــه 
شــما بــه نشســت های خانوادگــی می دهیــد، الگــو و سرمشــقی بــرای کودکان تــان 
خواهــد بــود. وقتــی کــه ایــن ســنت جــای خــود را در خانــواده ی شــما باز کنــد، دیگر 
همــه منتظــر فــرا رســیدن زمانــی هســتند کــه افــراد خانــواده دور هــم جمع شــوند.

2( تصمیم هــا بایــد بــا توافــق آراء گرفتــه شــوند )یعنــی همــه بایــد بــا یک تصمیم 
موافــق باشــند(. اگــر خانــواده بــرای یکــی از موضوعــات درون دســتورکار بــه اتفــاق 
نظــر نرســند، آن مســاله بایــد تــا نشســت بعــدی بــه تعویــق انداختــه شــود. در 
ایــن فاصلــه چــون اوضــاع آرام تــر می شــود و فرصتــی هــم بــرای اندیشــیدن بــه 
نظریه هــای جدیــد فراهــم می آیــد، احتمــال دســتیابی بــه توافق بیشــتر می شــود. 
ــه  ــن راه حل هــای محترمان ــرای یافت ــان ب ــه توانایــی خانواده ت ــه ب ــد ک نشــان دهی

اعتمــاد داریــد.

3( در نشســت های خانوادگی الزم اســت فعالیت های هفته ی بعدی مرور شــود. 
ایــن کار خصوصــا در زمانــی اهمیــت پیــدا می کنــد کــه بچه هــا بزرگتــر می شــوند و 
در بســیاری از فعالیت هــا مثــل نگهــداری از بچــه، ورزش، قــرار مالقات هــا، خریــد و 
غیــره مشــارکت می کننــد. هماهنــگ کــردن تقویــم کاری بــرای اســتفاده از خــودرو 

و ســایر وســایل رفاهــی نیــز ضروری اســت.

ــرای یــک فعالیــت مفــرح  ــزی ب ــدون برنامه ری ــد ب 4( نشســت های خانوادگــی نبای
خانوادگــی در طــول هفتــه ی بعــد تمــام شــود. و وقــت ویــژه بــا هــر کــودک نیــز باید 

تعییــن شــود.



5( نشســت را بــا انجــام دادن یــک فعالیــت خانوادگی به پایان ببرید. شــاید دلتان 
بخواهــد بــا هــم بــازی کنیــد، ذرت بــو بدهیــد یــا دســر درســت کنیــد. تلویزیــون 
نــگاه نکنیــد، مگر اینکه برنامه ای داشــته باشــد که کل اعضــای خانواده منتظرش 
باشــند. اگــر برنامــه ی تلویزیونــی نــگاه می کنیــد، حتمــا در پایــان آن تلویزیــون را 
ــاره ی اینکــه  ــه راه بیندازیــد. مثــال درب خامــوش کنیــد و یــک بحــث خانوادگــی ب
چــه ارزش هــا یــا ضدارزش هایــی بــه تصویــر کشــیده شــدند و دیــدن ایــن برنامــه 

می توانــد چــه تاثیــری در زندگی تــان داشــته باشــد.

6( نشســتن پشــت یــک میــز خالــی بــرای متمرکــز مانــدن بــر حــل مســاله مفیدتــر 
اســت. نشســتن غیررســمی دورهــم در اتــاق نشــیمن هــم خــوب اســت. امــا اگــر 
ــز کــردن روی حــل  ــد، تمرک ــزار کنی ــذا برگ ــگام صــرف غ نشســت خانوادگــی را هن

مســاله ها دشــوارتر خواهــد شــد.



دستورکار نشست خانوادگی

1(  تعارف1  و تشکر 
2(  ارزیابی راه حل های هفته ی گذشته

3( پیدا کردن راه حل برای مسائل این هفته
4(  برنامه ریزی وعده های غذایی هفته ی پیش رو

5(  برنامه ریــزی رویدادهــای هفتگــی از قبیــل وقــت دکتــر یــا شــرکت در جلســه ی 
مدرســه یــا مهمانــی، اگرهــم کســی در طــول هفته به کمک ســایر اعضــای خانواده 

احتیــاج دارد، می توانــد در ایــن بخــش بیــان کنــد.
6(  برنامه ریــزی رویدادهــای مشــترک خانوادگــی )شــامل وقــت ویــژه ی والدیــن و 

بچه هــا، تفریح هــای خانوادگــی و غیــره(
7(  فعالیت مفرح خانوادگی )بازی، پذیرایی و غیره(

1. تعــارف معــادل واژه ی compliment در زبــان انگلیســی بــه معنــای »گفتــن یــک چیــز خوب درباره ی کســی« یــا »تعریف کردن« 
بــه کار رفته اســت.



تعارف و تشکر

هــر جــزء دســتورکار اهمیــت دارد. بــه چنــد دلیــل الزم اســت که نشســت را با بیان 
یــک حــرف خــوب )تعارف و تشــکر( شــروع کنید:

1( تعارف و تشکر جو مثبتی ایجاد می کند.
2( بچه هــا وقتــی بــه دنبــال موضوعــی بــرای قدردانی کردن از ســایر اعضای خانواده 

می گردنــد و آن را بــه زبــان می آورنــد، یــاد می گیرنــد »یابنده ی خوبی ها« باشــند.
ــارف و تشــکر  ــا تع ــه ب ــی ک ــا در نشســت های خانوادگــی منظم 3( وقتــی بچه ه

شــروع می شــوند شــرکت می کننــد، معمــوال کمتــر دعــوا می کننــد.
4( مهــم اســت کــه هــر عضــو خانــواده، حــرف خوبــی بــه همــه ی اعضــای خانــواده 

بزنــد تــا همــه احســاس تعلــق و اهمیــت کننــد.
5( یادتــان باشــد در ابتــدا ممکــن اســت اجــرای بخــش تعــارف و تشــکر دشــوار بــه 
نظــر برســد، ولــی بــا تمریــن، اوضــاع بهتــر می شــود. وقتــی هرکســی یــاد می گیــرد 
تــا بــه دنبــال خوبی هــای دیگــران بگــردد و نظــرات مثبتــی را بــه زبــان بیــاورد، جــو 
مثبتــی در خانواده تــان ایجــاد خواهــد شــد. لطفــا کمال گــرا نباشــید. کمــی یکــی 
بــه دو کــردِن خواهــر برادرهــا طبیعــی اســت. امــا وقتــی کــودکان )و والدیــن( ارائــه 
و دریافــت تعــارف و تشــکر را یــاد بگیرنــد، تنــش منفــی بــه میــزان قابــل توجهــی 
ــرای یافتــن راه حــل مســائل،  ــد. ضمــن اینکــه وقتــی خانواده هــا ب کاهــش می یاب
نشســت های خانوادگــی را بــه شــکل منظــم برگــزار می کننــد، جــو مثبــت از این هــم 

بیشتر خواهد شد.



تمرین: تعارف و تشکر 

1( برگه ی ســفید تعارف و تشــکر را روی یخچال )یا جایی دیگر( بچســبانید، جایی 
کــه در طــول هفتــه هرکســی بتوانــد حرف هــای خوبــش را بــرای دیگــران بنویســد. 
)کــودکان کوچــک کــه ســواد نوشــتن ندارنــد، می تواننــد تعــارف و تشکرشــان را بــه 

اعضــای بزرگتــر خانــواده بگوینــد تا برای شــان بنویســند.(

2( وقتــی کاری را می بینیــد کــه شایســته ی تعریــف اســت، آن را روی ایــن برگــه 
بنویســید. انجــام ایــن کار را بــه بچه هــا هــم یــادآوری کنیــد. مثــال از آن هــا 
بپرســید: »دیــدی چــه کار کــرد؟ دوســت داری آن را در برگــه ی تعــارف و تشــکرمان 
بنویســی؟« وقتــی بچه هــا عــادت کننــد بــه کارهــای خــوب دیگــران توجــه کننــد، 

دیگــر بــه یــادآوری نیــاز نخواهنــد داشــت.

3( در شــروع هــر نشســت خانوادـگـی، اعضــای خانــواده می تواننــد تعــارف و 
تشکرشــان را بخواننــد.

ــد از کســی  ــا می خواه ــن دارد ی ــرای گفت ــرف خوبــی ب ــر کســی ح ــد اگ 4( بگویی
ــه ی مخصــوص ننوشــته باشــد. ــر آن را در برگ ــد. حتــی اگ ــد، بگوی ــف کن تعری

5( اطمینــان یابیــد کــه هــر عضــو خانــواده حداقــل یــک تعــارف یــا تشــکر دریافــت 
کند.

6( ایــن برگــه ی تعــارف و تشــکر را در کالســور نشســت خانوادگــی قــرار دهیــد و 
برگــه ی خالــی دیگــری را روی یخچــال بچســبانید تــا در طــول هفتــه پــر شــود.



دستورکار نشست خانوادگی

ــواده  ــه اعضــای خان ــد ک دســتورکار نشســت خانوادگــی، امکانــی را ایجــاد می کن
بتواننــد تمــام مســائل و چالش هایــی را کــه در طــول هفتــه رخ می دهــد، فهرســت 
کننــد. آن هــا می تواننــد بــا تمرکــز بــر راه حل هــا در خــالل نشســت خانوادگــِی یــک 
بــار در هفتــه، مشــتاقانه منتظــر باشــند کــه اوقاتی خــوش را به عنوان خانــواده در 

کنــار هــم داشــته باشــند.
چســباندن یــک برگــه ی دســتورکار نشســت خانوادگــی روی یخچــال یــا هــر مــکان 

دیگــری کــه دسترســی آســان داشــته باشــد، فوایــد بســیاری دارد.
1( هرزمــان کــه مســاله ای رخ می دهــد، یــک نفــر می توانــد بــه بقیــه یــادآوری کنــد 
و بپرســد: »چه کســی دوســت دارد این مســاله را در دســتورکار نشســت خانوادگی 

قــرار دهد؟«
2( خیلی مفید است که به کودکان آموزش دهیم )و خودمان هم یاد بگیریم( 
کــه تــالش بــرای حــل کــردن مســاله در زمــان مشــاجره کــه همــه ناراحــت هســتند، 
ــان دسترســی  ــل بدوی« 1م ــه »عق ــا ناراحــت هســتیم، ب ــر نیســت. وقتــی م موث
داریــم کــه تنهــا گزینه هایــش جنــگ یــا گریــز اســت. هیچکــس نمی توانــد بــه 
شــکل منطقــی صحبــت کنــد یــا بــه حــرف دیگــران گــوش دهــد. وقتــی مســاله را 
در دســتورکار نشســت خانوادگــی قــرار می دهیــد، قبــل از اینکــه دربــاره ی آن بحث 
ــد. مســائل در »دوران  ــرای همــه فراهــم می کنی شــود، فرصــت »آرام شــدن« را ب

صلــح« بــه بهتریــن شــکل حــل می شــوند.
3( دیــدن یــک مســاله در دســتورکار معمــوال جــوی از همــکاری و همدلــی ایجــاد 
می کنــد. تــا آنجــا کــه اغلــب، مســاله قبــل از رســیدن بــه نشســت خانوادگــی حــل 

می شــود.

1. Primitive brain



4( هــر مــورد را در یــک صفحــه ی »مســاله یــا چالــش« قــرار دهید. در خالل نشســت 
خانوادگــی، تصمیــم بگیریــد کــه می خواهید چه مقداری از زمان نشســت را صرف 
فکرپرانــی بــرای یافتــن راه حل هــای چالش هــا کنیــد. ســپس مســائل را بــه ترتیبــی 
کــه در دســتورکار نشســت خانوادگــی آمده انــد مــورد بحــث قرار دهیــد، مگر اینکه 
همــه توافــق کننــد کــه ابتــدا دربــاره ی مســاله ی دیگــری بحــث کننــد. فــرض کنیــد 
تصمیــم می گیریــد کــه 15 دقیقــه بــرای رســیدگی بــه مســائل کافیســت ولــی در 
ــه یــک مســاله شــد و بقیــه ی  عمــل می بینیــد کل 15 دقیقــه صــرف رســیدگی ب
مســائل باقــی مانــد. هیــچ اشــکالی نــدارد! بقیــه ی چالش هــا می تواننــد منتظــر 
بماننــد. وقتــی تجربــه ی خانــواده در برگــزاری نشســت ها زیــاد شــود، در 15 دقیقــه 

می توانــد بــه چندیــن مســاله رســیدگی کنــد.



صفحات راه حل مساله یا چالش

حتمــا تعــداد زیــادی صفحــات خالــِی »راه حــل مســاله یــا چالــش« داشــته باشــید تا 
بتوانیــد از هرکــدام بــرای نوشــتن راه حل هــای احتمالــی فکرپرانــی شــده بــرای هــر 
چالش اســتفاده کنید. ســپس دور راه حل منتخب خط بکشــید و آن را در آلبوم 

نشســت خانوادگی تــان قــرار دهیــد.
الزم نیســت کــه وقــت زیــادی را صــرف ارزیاـبـی راه حل هــای هفتــه ی گذشــته 
کنیــد. همین کــه اعضــای خانــواده چگونگــی تاثیرگــذاری آن را بــا دیگــران در میان 
بگذارنــد کافــی اســت. اگــر راه حلــی موثــر نبــوده اســت، در ایــن زمــان دربــاره ی آن 
بحــث نکنیــد، فقــط از یــک نفــر بخواهیــد آن را بــرای هفتــه ی بعــد در دســتور کار 

قــرار دهــد.



تقویم

در هر نشســت تقویمی بیاورید تا بتوانید رخدادهای ضروری هفتگی را بررســی 
کنیــد. رخدادهایــی مثــل بازی هــای فوتبــال )یــا ورزش هــای دیگــر( کــه می خواهید 
ــا در آن شــرکت کنیــد، اجراهــای فرهنگی/هنــری، خریدهــای  آن هــا را ببینیــد ی
ضــروری، کمــک در انجــام تکالیــف و پروژه هــای ویــژه و غیــره می تواننــد در تقویــم 
نوشــته شــوند. اگــر خــودروی خانوادگــی داریــد، حتمــا دربــاره ی اینکــه چــه کســی 
و چــه وقــت بــه ماشــین نیــاز دارد، برنامه ریــزی کنیــد. شــاید برنامه هاتــان بــا هــم 
تداخــل پیــدا کننــد و الزم باشــد یکــی از اعضــای خانــواده دوســتی را پیــدا کنــد کــه 

او را بــه محــل مــورد نظــر برســاند.
در برنامه ریزی هایتــان )حداقــل( یــک رویــداد خانوادگــی ماهانه تنظیم کنید و آن 
را در تقویــم یادداشــت کنیــد. ایــن رویــداد می توانــد هــرکاری باشــد کــه خانــواده 
دوســت دارنــد بــا هــم انجــام دهنــد. مثــل رفتــن بــه پــارک، بازی وســطی، اســکیت، 
پیــاده روی، دوچرخه ســواری و ... گاهــی یــک مســافرت خانوادگــی. اغلــب مــا بــرای 
انجــام کارهــای خانوادـگـی برنامه ریــزی می کنیــم امــا آن را انجــام نمی دهیــم 

چراکــه بــرای قــرار دادن آن در تقویــم وقــت صــرف نمی کنیــم.



مشاغل نشست خانوادگی

دبیر جلسه:
اطمینــان یابیــد کســی را داریــد کــه تمــام نظراـتـی را کــه در فکرپراـنـی مطــرح 
می شــود، یادداشــت کنــد. بعدهــا نــگاه کــردن به این نظرات بســیار جالــب خواهد 

بــود؛ مثــل نــگاه کــردن بــه آلبــوم عکس هــای قدیمــی خانوادگــی.
دور راه حلــی کــه بــرای همــه مناســب اســت، دایــره بکشــید. توافــق عمومــی در 
نشســت های خانوادگــی مهــم اســت. اگــر نمی توانیــد بــه توافــق عمومــی دســت 

پیــدا کنیــد، ایــن مــورد را معــوق بگذاریــد و دوبــاره هفتــه ی بعــد تــالش کنیــد.1

رئیس جلسه:
ایــن شــغل را گردشــی کنیــد تــا هرکــس ایــن شــانس را داشــته باشــد کــه »فــرد 
مســئول« باشــد. رئیــس جلســه، نشســت را بــه ســکوت دعــوت می کنــد، تقاضــا 
ــد کــه تعریــف و تشــکر شــروع شــود و صفحــه ی چالش هــای هفتگــی را  می کن
مدیریــت می کنــد، بــه ایــن صــورت کــه چالــش بعــدی را کــه بایــد حــل شــود اعــالم 

می کنــد و بقیــه ی دســتورکار را دنبــال می کنــد.

وقت  نگه دار:
وقــت  نگــه دار می توانــد کمــک کنــد کســی از موضــوع خــارج نشــود تــا نشســت 

بیــش از حــد ادامــه پیــدا نکنــد و خســته کننده نشــود. 

ــک  ــاره ی ی ــه الزم اســت درب ــت آرا اســتفاده نمی شــود بلک ــده ی اکثری ــری از قاع ــرای تصمیم گی 1. در نشســت خانوادگــی ب
تصمیــم همــه ی اعضــا اتفــاق نظــر داشــته باشــند. )مترجــم(



برگه های قدردانی

شــکرگزاری و قدرشناســی بــه طــور طبیعــی بــه دســت نمی آیــد و بایــد آموختــه 
شــود. تمریــن منظــم و اظهــار قدردانــی، بــه تمــام اعضــای خانــواده کمــک خواهــد 

کــرد نگــرش قدرشناســانه را در خــود پــرورش دهنــد.

تمرین: قدردانی

در انتهــای هــر نشســت خانوادگــی، یــک »برگــه ی قدردانــی« خالــی بــه هــر   )1    
نفــر بدهیــد. اعضــای خانــواده را تشــویق کنیــد تــا برگــه را در جایــی بگذارنــد کــه 
بــه راحتــی در دسترس شــان باشــد و چیزهایــی را کــه بخاطــرش قــدردان هســتند، 

یادداشــت کننــد.

در وعده هــای غذایــی زمانــی را بــرای افــراد منظــور کنیــد تــا چیزهایــی را کــه   )2   
بخاطــرش سپاســگزارند، بــا دیگــران در میــان بگذارنــد.

در خــالل هــر نشســت خانوادگــی، برگه هــای قدردانــی را جمــع کنیــد و آن هــا   )3  
را در آلبــوم نشســت خانوادگــی قــرار دهیــد.



شعارهای خانوادگی

شعار خانوادگی
»اشتباه ها فرصت های فوق العاده ای برای یادگیری هستند!«

وقتــی دربــاره ی شــعارهای خانوادگــی باهــم گفت  وگو می کنیــد، هم صمیمیت در 
خانــواده شــکل می گیــرد و هــم بــه همــه خــوش می گــذرد. شــاید دلتــان بخواهــد 
هــر مــاه شــعاری متفــاوت را انتخــاب کنیــد و در آن مــاه فعالیت هــای خاصــی 
انجــام دهیــد کــه شــعار مــاه را معنادارتــر کنیــد. در ادامــه چندیــن مثــال مطــرح 
شــده اســت. می توانیــد از بعضــی از ایــن مثال هــا اســتفاده کنیــد و/ یــا شــعار 

خودتــان را بســازید.

نمونه شعار:

1( یک نفر برای همه، همه برای یک نفر.
2( ما همدیگر را دوست داریم و از هم حمایت می کنیم.

3( هرکاری که انجام دادنش لذت بخش است، ارزش انجام دادنش را دارد.
4( اگر کاری حتی به یک نفر کمک می کند، ارزش انجام دادن دارد.

5( اشتباه ها، فرصت های فوق العاده ی یادگیری هستند.
6( ما جویندگان »خوبی ها« هستیم.
7( ما حل کنندگان مسائل هستیم.

8( ما به دنبال راه حل هستیم نه مقصر.
9( ما قدرشناس و شکرگزار هستیم.

10( ما هر روز نعمت هایمان را می شماریم.



تمرین: شعارها

•  از همه ی اعضای خانواده بخواهید یک شعار برای ماه انتخاب کنند.
•  هفتــه ی اول: بــه هــر عضــو خانــواده، یــک برگــه ی خالی شــعار خانوادگی بدهید. 
از هــر نفــر بخواهیــد تــا در طــول هفتــه دربــاره ی شــعار فکــر کنــد و افــکارش را 
دربــاره ی معنایــی کــه شــعار برایــش دارد، بنویســد. )زمان هــای خاصــی را تعییــن 
کنیــد تــا بچه هایــی کــه ســواد نوشــتن ندارنــد بتواننــد مطالب شــان را بــه شــما 

بگوینــد تــا برایشــان بنویســید.(
•  هفتــه ی دوم: در خــالل نشســت خانوادگــی زمانــی را بــرای هر فرد در نظر بگیرید 
تــا آنچــه را نوشــته، بــا بقیــه در میــان بگــذارد. تمــام ایــن برگه هــا را در کالســور 
قــرار دهیــد. برگــه ی شــعاِر خالــِی دیگــری را پخــش کنیــد و از همــه بخواهیــد تا در 
هفتــه وقتــی پیــدا کننــد و تصویــری بکشــند کــه نشــان می دهد شــعار بــرای آنان 
چــه معنایــی دارد. شــاید بخواهیــد زمــان خاصــی را برنامه ریــزی کنیــد تــا همــه این 

کار را بــا هــم انجــام دهنــد.
ــا  ــد ت ــه هرکســی وقــت بدهی ــه ی ســوم: در خــالل نشســت خانوادگــی ب •  هفت
تصویــرش را بــه اشــتراک بگــذارد و دربــاره ی آن حــرف بزنــد. تصاویــر را روی یخچال 
یــا جــای دیگــری نصــب کنیــد کــه همــه بتواننــد از دیــدن آنها لــذت ببرنــد. از همه 
بخواهیــد توجــه کننــد کــه در طــول هفتــه ی آینــده چگونــه شــعار خانوادگــی را در 

عمــل بــه کار می گیرنــد.

•  هفتــه ی چهــارم: در خــالل نشســت خانوادگــی بــرای هــر شــخص زمانــی تعییــن 
کنیــد تــا نمونــه ای از چگونگــی بــه کارگیــری عملــی شــعار خانــواده را بــرای بقیــه 
توضیــح دهــد. اعضــای خانــواده را فرا بخوانید تا درباره ی شــعار دیگری بیندیشــند 

کــه مــاه آینــده را بــا آن شــروع کننــد.

ــرار  ــام نقاشــی های شــعار قبلــی را در کالســور ق ــده: تم ــاه آین ــه ی اول م •  هفت
ــاال را تکــرار  دهیــد. شــعار دیگــری انتخــاب کنیــد و فرآینــد توصیــف شــده در ب

کنیــد.



برنامه ریزی زمان تفریح خانوادگی

ــرای انجــام  بســیاری از خانواده هــا ب
ــر  ــا یکدیگ ــای تفریحــی ب فعالیت ه
صــرف  وقــت  کاـفـی  انــدازه ی  بــه 
هدف هــای  مــا  اغلــب  نمی کننــد. 
خوبــی داریــم، امــا بــرای برنامه ریــزی 
و زمان بنــدی وقایــع بــر روی تقویــم 
همچنیــن  نمی گذاریــم.  وقــت 
داشــتن  بــرای  کــه  دارد  اهمیــت 
»وقــت ویــژه« بــا هــر کــودک نیــز 
ــا  ــژه ب ــت وی ــم. وق ــزی کنی برنامه ری
می توانــد  کوچکترتــان  فرزنــدان 
فقــط چنــد دقیقــه در روز باشــد. 

وقــت ویــژه بــا نوجوانــان می توانــد هفتــه ای یــک بــار باشــد.

تمرین: کارهای جالبی که می توان انجام داد

1( در خــالل نشســت خانوادگــی از یــک برگــه ی »کارهــای جالبــی که می تــوان انجام 
داد« بــرای یــک جلســه ی فکرپرانــی بــا کل خانــواده تحــت عنوان »همگــی به عنوان 
یــک خانــواده« اســتفاده کنیــد. ببینیــد چــه تعــداد ایــده می توانیــد ارائــه کنیــد، 

هــم بــرای فعالیت هــای رایــگان و هــم بــرای فعالیت هایــی کــه هزینــه دارد.
2( بــه هــر عضــو خانــواده برگــه ای بدهیــد تــا بتواننــد در طــول هفتــه بــه فهرســت 
کــردن مــواردی کــه بــه ذهن شــان می رســد ادامــه دهنــد، نــه فقــط بــرای کل 
خانــواده، بلکــه بــرای کارهایــی کــه می تــوان بــه تنهایــی انجــام داد. همســران نیــز 

می تواننــد روی لیست شــان کار کننــد.
3( در خالل نشســت خانوادگی، از فهرســت تان اســتفاده کنید و پیشــنهادهایتان 
را بگوییــد تــا خانــواده مــوردی را بــرای قــرار دادن در تقویــم بــه عنــوان »برنامه ریزی 

رویــداد خانوادگــی« انتخاب کنند.



صفحات برنامه ریزِی وعده ی غذایی خانوادگی

وعــده ی غذاـیـی خانوادـگـی فرصــت فوق العــاده ای بــرای آمــوزش همــکاری و 
مشــارکت فراهــم مــی آورد. حتــی فرزنــدان کوچــک می تواننــد بــرای پختــن غذایــی 
ســاده مثل ســوپ و ســاندویچ پنیر تســت شــده، ســاالد کاهو و ســبزیجات و ژله 

نوبــت بگیرنــد.

کار و تمرین: برنامه ریزی وعده ی غذایی

ـی  1( در خــالل نشســت خانوادـگـی، از یــک برگــه ی برنامه ریــزی وعــده ی غذاـی
خانوادگــی اســتفاده کنیــد تــا همــه ی اعضــای خانــواده را در برنامه ریــزی وعده های 

غذایــی بــرای یــک هفتــه مشــارکت دهیــد.
2( مجــالت حــاوی دســتورهای غذایــی را بــه نشســت بیاوریــد. بگذارید فرزنــدان )و 
والدیــن( دســتورهای غذایــی جدیــدی را انتخــاب کننــد که شــاید خواهان امتحان 
کردنــش باشــند. )ســاختن یــک کتــاب آشــپزی خانوادگــی می توانــد جالــب باشــد، 
بــه ایــن شــکل کــه دســتورهای غذایــی و تصاویــر را ببریــد و آنهــا را در کالســوری 
قــرار دهیــد. شــاید اعضــای خانــواده بخواهنــد اول دســتورهای غذایــی را بــا توجــه 
بــه مــزه رتبه بنــدی کننــد و فقــط آنهایــی را نگه دارنــد که امتیاز باالیــی می گیرند.(

 3( از کارت های 5*3 برای دستورهای غذایی استفاده کنید. پشت دستورالعمل، 
تمــام مــواد الزم از مغــازه را بنویســید. )ایــن کارت هــا را در جعبــه ای مخصوص نگه 

داریــد تــا بتوانند بارها و بارها اســتفاده شــوند.(
ــه فروشــگاه ببریــد. کودکانــی کــه  ــواده را ب 4( در روز خریــد، همــه ی اعضــای خان
بــه انــدازه ی کاـفـی بــزرگ هســتند، می تواننــد ســبدی بردارنــد و تمــام مــواد 
فهرســت شــده در پشــت یــک یــا دو کارت دســتور  غــذا را پیــدا کننــد. کــودکان 
کوچکتــر می تواننــد بــه خواهــر بــرادر بزرگتــر یــا والدیــن کمک کننــد تا مــواد کارت 

ــد. ــدا کنن دســتور   غذای دیگــری را پی



برنامه ریزی وظایف

بــه  کــه  دارد  اهمیــت  بســیار 
دهیــم  آمــوزش  کــودکان 
در  مشــارکت کننده ای  اعضــای 
جامعــه باشــند. این آمــوزش در 
خانــه شــروع می شــود، آن هــا 
در خانــه یــاد می گیرنــد تــا بــا 
کمــک کــردن در کارهــا )مشــاغل 
خانگــی( به بهبود شــرایط زندگی 

خانــواده کمــک کننــد. 
مطلــب زیــر، گزیــده ای از کتــاب »تربیــت ســالم در خانه«  درباره ی مشــاغل خانگی 

است:

دربــاره ی مشــاغل خانـگـی در نشســت خانوادـگـی گفت وگــو کنیــد تــا کــودکان 
ــه انجــام رســاندن آنهــا کمــک کننــد. وقتــی بچه هــا  بتواننــد در حــل مســاله ی ب
بتواننــد احساسات شــان را بیــان کننــد و بخشــی از برنامه ریــزی و انتخــاب باشــند، 

همــکاری بیشــتری خواهنــد داشــت.

از یـکـی از فرزندان مــان می خواســتیم کاری را انجــام دهــد،  هــر زمــان کــه 
می گفــت: »چــرا همــه ی کارهــا را مــن بایــد انجــام دهــم؟« بــرای جلوگیــری از تکــرار 
ایــن وضعیــت، در نشســت خانوادگــی تمــام کارهایــی را کــه توســط پــدر و مــادر 
انجــام می شــد، فهرســت کردیــم. ســپس از بچه هــا خواســتیم تــا بــا فکرپرانــی، 
فهرســتی از کارهایــی را درســت کننــد کــه خودشــان می توانســتند انجــام دهنــد. 
مــا هــم البــه الی صحبت هایشــان تمــام مــواردی را کــه بــه ذهن مــان می رســید و 
آن هــا فرامــوش کــرده بودنــد، یــادآوری می کردیــم. فهرســت کارهــای مــا طوالنی تر 
ــود. وقتــی آن هــا تفــاوت بیــن آنچــه مــا از آن هــا  از فهرســت کارهــای آن هــا ب
ــرار  ــر ق ــد، تحــت تاثی ــم را دیدن می خواســتیم و آنچــه خودمــان انجــام می دادی
ــود، روی تکه هــای  ــرای آن هــا مناســب ب ــه ب ــا مشــاغلی را ک ــد. ســپس م گرفتن
کاغــذ نوشــتیم و داخــل گلدانــی خالــی ریختیــم تــا به طــور تصادفی قابــل انتخاب 

باشــد. هــر کــودک در هفتــه چهــار کاغــذ را بیــرون می کشــید.

هــر هفتــه قرعه کشــی جدیــدی وجــود داشــت تــا یــک کــودک همیشــه گرفتــار 



شــغلی ناخوشــایند مثــل بــردن آشــغال ها نباشــد.
بــرای حــل چالش هــای مربــوط بــه مشــاغل، هیــچ راه حــل جادویــی وجــود نــدارد. مــا 
فهمیدیــم کــه مســاله ی انجــام وظایــف حداقــل ماهــی یــک بــار در دســتورکار قــرار 
می گیــرد. مــن آن را »ســندروم ســه هفته ای« می نامــم. هفتــه ی اول معمــوال 
ــال  ــد، دنب ــک کردن ــدش کم ــه در تولی ــی را ک ــه ی وظایف ــا مشــتاقانه برنام بچه ه
ــا اشــتیاق  می کننــد. هفتــه ی دوم آن هــا وظایف شــان را انجــام می دهنــد امــا ب
کمتــر. در هفتــه ی ســوم شــروع بــه اعتــراض می کننــد. ایــن نشــانه ی مــا بــرای این 

اســت کــه وظایــف بایــد دوبــاره در دســتورکار نشســت خانوادگــی قــرار بگیرنــد.

بعــد از یکــی از ســخنرانی های مــن، خانمــی نــزدم آمــد و گفــت: »ما یک بار نشســت 
خانوادـگـی را امتحــان کردیــم و بچه هــا وظایف شــان را حــدودا بــه مــدت یــک 
هفتــه انجــام دادنــد، امــا بعــد رهــا کردنــد. بنابرایــن مــن فکــر نمی کنــم ایــن روش 

خیلــی خــوب باشــد.«

پرســیدم: »آیــا راه دیگــری پیــدا کــرده ای کــه بچه هایــت را برانگیــزد تــا بــرای کل 
هفتــه وظایف شــان را انجــام دهنــد؟«

او گفت: »خب، نه.«

گفتــم: »از نظــر مــن همیــن یــک موفقیــت اســت. پیشــنهاد می دهــم ادامــه اش 
دهید.« ســپس به او درباره ی ســندرم ســه هفته ای مان گفتم. اگرچه الزم اســت 
بــه کار روی آن ادامــه دهیــم، امــا احســاس می کنیــم بــا مدیریت مســاله از طریق 
ــکاری  ــم، هم ــه امتحــان کرده ای ــری ک نشســت های خانوادگــی، از هــر روش دیگ
بســیار بیشــتری بــه دســت آورده ایــم. مــا بــرای مدتی بــه مســئولیت پذیری بزرگی 
دســت پیــدا می کنیــم، بعــد وقـتـی شــروع بــه شــل شــدن می کنــد، آن را در 

دســتورکار قــرار می دهیــم تــا تقویتــش کنیــم.

بچه هــا اغلــب ایــده ی جدیــدی ارائــه می کننــد. بــرای مدتــی آن هــا از اســتفاده از 
چرخــه ی وظایفــی کــه بــا بشــقاب کاغــذی درســت کردنــد، لــذت می بردنــد. آن هــا 
تصاویــر مشــاغل را دور لبــه ی آن چســباندند و وســطش را بــا یــک میــخ ســوراخ 
کردنــد کــه بتوانــد حــول مرکــز بشــقاب بچرخــد. آن هــا هــر هفتــه بــرای انتخــاب 
چنــد شــغل، آن را می چرخاندنــد. چنــدی بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درســت 
کــردن جــدول مشــاغل بیشــتر کیــف می دهــد! جدولــی کــه جیب هایــی در باالیش 
ــرای کارهــای »انجــام  ــرای کارهــای »انجــام نشــده« و جیب هایــی در پایینــش ب ب



شــده« داشــت. بــه نظــر می رســید کــه آن هــا وقتــی می توانســتند کارت شــغلی را 
بــه ردیــف »انجــام شــده« انتقــال دهنــد، احســاس موفقیــت می کردنــد.

ــر  ــار، بســیار بهت ــا چهــار هفتــه یک ب ــه مســاله ی مشــاغل هــر ســه ی پرداختــن ب
از بگومگوکــردن هــرروزه دربــاره ی آنهاســت. دو فرزنــد آخــری مــن )از هفــت تــا( 
برنامــه ی مشــاغلی درســت کردنــد کــه بــه جــای ســه هفتــه، شــش مــاه کار کــرد. 

وقتــی بعــد از شــش مــاه شــکایت ها شــروع شــد، راه حلــی پیــدا کردنــد کــه بیــش 
از یکســال دوام آورد:

آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه مــن بایــد دو کار مهم را برای هرکــدام از آنها روی تخته 
ســفید کنــار تلفن مــان بنویســم. در خــالل گفت وگــو بــه آنهــا تاییــد کــردم کــه الزم 
ــد. آنهــا  ــه پــس از برگشــتن از مدرســه انجــام دهن اســت ایــن کارهــا را بالفاصل
دوســت داشــتند زمــان اتمــام کارشــان را خودشــان انتخــاب کننــد، به طوری کــه 
کارشــان قبــل از رفتــن بــه رخت خــواب انجــام شــود. پرســیدم: »اگــر قبــل از وقــت 
خــواب کارتــان را انجــام ندادیــد چــه؟« آنهــا توافــق کردنــد پیامــد منطقــی ایــن 
اســت کــه دور اســم آنهــا روی تختــه ســفید دایــره بکشــم و بعــد آنهــا مجبــور 
باشــند روز بعــد هــر چهــار شــغل را بالفاصلــه بعــد مدرســه انجــام دهنــد. شــش ماه 
ایــن راه حــل بــه خوبــی کار کــرد. گــه گاه مجبــور می شــدم دور اســمی دایــره بکشــم 

و آنهــا روز بعــد هــر چهــار شــغل را درســت بعــد مدرســه انجــام می دادنــد.

امــا بعــد از شــش مــاه هــر دو شــروع بــه اعتــراض کردنــد و می پرســیدند: »چطــور 
اســت کــه او همــه ی شــغل های آســان را انجــام می دهــد؟« مــن بــرای تقســیم 
منصفانــه ی وظایــف، وقــت زیــادی صــرف کــرده بــودم امــا در ایــن مــورد نظــر آنهــا 
ــای  ــه ج ــع ب ــه آن موق ــم ک ــه خــودم افتخــار می کن ــودم. خیلــی ب را نپرســیده ب
ســخنرانی کــردن دربــاره ی اینکــه چقــدر وقــت صــرف کــرده ام تــا بتوانــم انصــاف را 
رعایــت کنــم، فقــط مســاله را در دســتورکار قــرار دادم. راه حــل آنهــا بســیار ســاده 
و کامــل بــود، نمی دانــم چطــور زودتــر بــه فکــر خــودم نرســیده بــود. آن راه حــل مــرا 
از کارهــای زیــادی نجــات داد. مــارک گفــت: »شــما فقــط چهــار شــغل را روی تختــه 
بنویســید، هرکــه زودتــر آمــد، زودتــر انجــام دهــد.« یــک بــار دیگــر به من یــادآوری 
شــد کــه وقتــی بــه بچه هــا فرصــت می دهیــم، بــه چــه راه حل هــای بزرگــی دســت 

پیــدا می کننــد.

ــد تــا صبــح زودتــر بیــدار  هفتــه ی اول آنهــا ساعت های شــان را تنظیــم می کردن
شــوند و کارهــای آســان تر را انتخــاب کننــد. امــا این وضعیت خیلی طول نکشــید. 



خودشــان فکــر کردنــد کــه بیشــتر خوابیــدن، مهمتــر از بــه دســت آوردن وظایــف 
ــه  ــه می رســید، سرنوشــتش را ب ــه تخت ــه آخــر ب ــن کســی ک ــود، بنابرای آســان ب

راحتــی می پذیرفــت.

هرچقــدر و هرچندبــار کــه الزم اســت، دربــاره ی اهمیــت، چگونگی و ... انجــام دادن 
مشــاغل خانگــی بــا فرزندان تــان صحبــت کنید.



تمرین: برنامه ریزی مشاغل

1( بــا مشــارکت اعضــای خانــواده دربــاره  ی تمــام کارهایــی کــه بــرای داشــتن خانه ای 
منظــم و دلپذیــر الزم اســت انجــام شــوند، فکرپرانــی1 کنید.

2( بــرای ایجــاد روالــی کــه بــرای همــه مفیــد و موثــر باشــد نیــز فکرپرانــی کنیــد. 
ایــن روال می توانــد اینگونــه باشــد کــه همــه شــغل های آسان ترشــان را هــر روز 
در زمانــی مشــخص انجــام می دهنــد و شــغل های دشــوار و زمان بــر در صبــح روز 

تعطیــل انجــام می شــود.

ــدان  ــد )گل ــاره ی روش چرخــش و تقســیم مشــاغل گرفتی 3( هــر تصمیمــی درب
قرعه کشــی، چرخــه ی مشــاغل، جــدول کارتــی و ...(، بــرای درســت کــردن ابــزار آن 
اجــازه دهیــد بچه هایــی کــه بــه انــدازه ی کافــی بــزرگ هســتند، مشــارکت کننــد.

4( بــرای ترغیــب کــودکان بــه انجــام مشــاغل، از پــاداش اســتفاده نکنیــد و یــا آن 
را بــه پــول توجیبــی بچه هــا گــره نزنیــد. بگذاریــد فرزندان تــان از ایــن لــذت ببرنــد 

کــه در حــال یادگیــری مســئولیت، کســب توانایــی و مشــارکت هســتند.

5( وقتــی روال بــه مشــکل برخــورد و دیگــر کار نکــرد، مســاله را در لیســت چالــش 
هفتگــی قــرار دهیــد و در نشســت خانوادگــی بعــدی آن را بررســی کنیــد.

1. فکرپرانــی یــا brainstorming، فعالیتــی خالقانــه و گروهــی اســت کــه در آن تــالش می شــود بــا جمــع آوری نظراتــی کــه افراد 
بــه شــکل تصادفــی بیــان می کننــد )می پراننــد( لیســتی از راه حل هــا بــرای مســاله ای خــاص تشــکیل شــود. )مترجم(



اشتباه ها، فرصت هایی برای یادگیری

یکــی از بزرگتریــن درس هــای زندگــی کــه می توانیــد بــه فرزندان تــان بدهیــد ایــن 
اســت کــه »اشــتباه ها فرصت هایــی فوق العــاده بــرای یادگیــری هســتند.«

بســیاری از مــا بــا ایــن نگرش هــای نادرســت دربــاره ی اشــتباه ها بزرگ شــدیم: »اگر 
اشــتباه کنــم، آدم بــدی هســتم؛ اگــر اشــتباه کنــم، بیچــاره می شــوم. آن وقــت 
دیگــران چــه فکــری می کننــد؟ اگــر اشــتباهی بکنــم، بهتــر اســت تــالش کنــم آن 

را پنهــان کنــم یــا آن را بــه گــردن شــخص دیگــری بینــدازم.«

نگــرش ســالم تر ایــن اســت: مــن اشــتباه کــردم. چــه هیجان انگیــز! حــاال بــه ایــن 
فکــر می کنــم کــه چــه چیــزی می توانــم از آن یــاد بگیــرم.

می توانیــد ســنتی را در خانواده تــان پایه گــذاری کنیــد کــه هنــگام شــام هرکســی 
دربــاره ی اشــتباه های روز یــا هفتــه اش صحبــت کنــد و بگویــد کــه چــه چیــزی از 

آن یــاد گرفتــه اســت و هنــگام نشســت وقتــی را صــرف ایــن کار نکنیــد.



تمرین: اشتباه ها، فرصت های یادگیری

1( در خــالل نشســت خانوادگــی، برگه هــای »اشــتباه هایی کــه انجــام دادم و آنچــه 
از آنهــا آموختــم« را بیــن همــه ی اعضــای خانــواده پخــش کنیــد.

2( اعضــای خانــواده را تشــویق کنیــد تــا اشتباه های شــان و آنچــه را از آنهــا 
بنویســند. آموخته انــد، 

3( در خالل زمان شام، برای درمیان گذاشتن آنها نوبت بگیرید.

4( این برگه ها را در آلبوم نشست خانوادگی تان قرار دهید.



دستورکار نشست خانوادگی
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.........................................................................................................................  )4
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..............................................................................................................................



مساله یا چالش __________________________________
)هرکدام برگه ی خاص خودش را دارد(

نظرات فکرپرانی شده
..........................................................................................................................  )1
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................... )2
..............................................................................................................................
........................................................................................................................  )3
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................... )4
..............................................................................................................................
......................................................................................................................... )5
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................  )6
..............................................................................................................................
......................................................................................................................... )7
..............................................................................................................................
......................................................................................................................... )8
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................... )9
..............................................................................................................................
........................................................................................................................  )10
..............................................................................................................................

راه حل منتخب:  .............................................................................................

پیگیری یک هفته ای. نتیجه را ارزیابی کنید:
)اگر راه حل موثر نبود، مساله را دوباره در دستورکار قرار دهید.(



برگه ی قدردانی

نام __________________________

تاریخ __________________________



تعارف ها

           عضو خانواده                                                تعارف

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10



برگه ی مخصوص نوشتن شعارهای خانواده



کارهای سرگرم کننده ای که می توانیم انجام دهیم

دسته جمعی و خانوادگی: .....................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

وقت ویژه: ............................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

برای والدین: .........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



برنامه ریزی وعده ی غذایی خانوادگی

این جدول ساده ی برنامه ریزی وعده ی غذایی است. شما می توانید جدول 
خودتان را درست کنید.

جمعه پنج  شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

آشپز

 غذای
اصلی

ساالد

دسر



اشتباه ها و آنچه از آنها آموختم
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توصیه هایی برای نشست خانوادگی موفق

1( بــا توجــه بــه نظــر همــه، زمــان مناســب بــرای طــول مــدت نشســت را تعییــن 
کنیــد و بــه ایــن زمــان پایبنــد باشــید. همیشــه می توانیــد دربــاره ی میــزان زمــان، 
ــد در دســتورکار نشســت خانوادگــی  ــه می توان ــوان یکــی از چالش هایــی ک به عن

قــرار گیــرد، دوبــاره مذاکــره کنیــد.

2( بــا اســتفاده از وســیله ای بــه عنــوان عالمــت نوبت در حلقــه، اطمینان یابید که 
همــه فرصــت برابــر بــرای صحبــت کــردن دارنــد. فقــط شــخصی کــه عالمــت نوبــت 
را در دســت دارد، می توانــد صحبــت کنــد. )وقتــی والدیــن زیــاد صحبــت می کننــد 
و نیــز زمانــی کــه کــودکان نشســت را بــه عنــوان فرصــت دیگــری بــرای ســخنرانی و 

کنتــرل کــردن والدیــن می بیننــد، نشســت های خانوادگــی شکســت می خورنــد.(

3( بــا تعــارف و تشــکر شــروع کنیــد. هــر عضــو خانــواده از هــر عضــو دیگر تعریفی 
بکنــد یــا بازخــورد مثبتــی بدهــد یــا بابت کاری تشــکر کند. 

4( روی راه حــل چالش هــا تمرکــز کنیــد. اطالعــات مفیــدی کــه جوانــب موضــوع را 
روشــن می کنــد، خــوب اســت. همــه بایــد از ســرزنش کــردن، حملــه کــردن و حالت 

تدافعــی گرفتــن اجتنــاب کنند.

5( اگــر شــخصی در خــالل نشســت خانوادگــی شــکایتی جدیــد را مطــرح کــرد، آن 
شــخص را دعــوت کنیــد تــا مســاله را بــرای هفتــه ی بعــد در دســتورکار نشســت 

خانوادگــی قــرار دهــد.

ــرای شــرکت در نشســت خانوادگــی  ــن اســت ب ــر چهارســال، ممک ــودکان زی 6( ک
آمــاده نباشــند. بعضــی شــان می تواننــد بنشــینند و رنگ آمیــزی کننــد یــا فعالیــت 
آرام دیگــری را در خــالل نشســت خانوادگــی انجــام دهنــد. برخــی خانواده هــا صبــر 
می کننــد تــا بچه هــای کوچکتــر بخوابنــد و بعــد نشســت خانوادـگـی را برگــزار 

می کننــد.

7( با انجام کارهای مفرح خانوادگی، نشست را به پایان ببرید.

8(  )فراموش نکنید که ( لذت ببرید.


