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 خانوادگی ینشست ها

شروع میشود . مادر مشکالت موجود در خانه را در دستور کار نشست است یک مثال از خانواده ای که دارای شش فرزند این فصل با 

ولی در خانوادگی قرار می دهد ،برنامه ای با توافق اعضای خانواده تعیین شده و به آن عمل می شود .در ابتدا برنامه به خوبی اجرا شد 

 .اما در کل برنامه اثر بخش بود به چند دلیل :ادامه با مشکالتی روبرو شد

 مسئله در نشست خانوادگی در میان گذاشته شد و بچه ها راه حل را پیدا کردند . -

 مد مادر و پدر مسئولیت را بر عهده نگرفتند )جور کشی نکردند(.آ وقتی در اجرای تصمیم مشکالتی پیش -

 پیش بردند زیرا پدر و مادر از آن کنار ماندند.ا رکودکان برنامه  -

 قوانین در مورد همه حتی پدر و مادر هم اجرا شد. -

اما فایده اصلی ان اینست که کودکان با شرکت در نشست  .نشست های خانوادگی حذف بسیاری از مشاجره های تربیتی است فایده جانبی

کتاب(خود را تقویت کنند . آنها فرصت  12ای هفت گانه مهم )ذکر شده در صفحه های خانوادگی فرصت دارند تا دریافت ها و مهارت ه

باعث افزایش همکاری و این نشست ها  همچنین . در حل مسئله در بطن خانواده و بطور هفتگی افزایش دهند دارند تا مهارتهای خود را 

 . هستندواده فرصتی برای تقویت ارزش ها و سنت های خانند وخانواده می شونزدیکی در 

 ویژگی های انحصاری نشست های خانوادگی

باید هفته ای یکبار برگزار شود .بعد از تصمیم درباره زمان آن هیچ چیز نباید در برگزاری آن مداخله کند . نشست خانوادگی را  .2

 نباید قربانی گرفتاری های دیگرتان کنید .

نتوانددر موضوعی به توافق برسد باید تا نشست بعدی معوق بماند .در این  تصمیم ها باید با توافق همه گرفته شود . اگر خانواده .1

فاصله فرصت اندیشیدن به نظریه های جدید فراهم می آید . رسیدن به رای اکثریت در نشست های خانوادگی بر وجود اتحاد 

 بین اعضای خانواده تا کید می کند.

نیز مرور کنند، این کار بویژه وقتی بچه ها بزرگتر می شوند و می توانند  نشست های خانوادگی باید فعالیت های هفته اینده را .3

 در فعالیتهایی مثل خرید و نظافت مشارکت کنند اهمیت دارد.

 نشست های خانوادگی نباید بدون برنامه ریزی یک فعالیت جذاب خانوادگی برای هفته آینده پایان یابد. .4

وادگی به پایان ببرید، مثل بازی کردن یا خوردن ذرت بو داده . اگر این کار دیدن نشست را با انجام یک کار دسته جمعی و خان .5

ش زیون را خامویزیونی باشد باید برنامه ای باشد که تمام اعضای خانواده منتظرش هستند و در پایان آن تلوییک برنامه تلو

 کرده و در باره آن یک بحث خانوادگی راه بیندازید .

 وت برای متمر کز ماندن راه گشاست .نشستن دور یک میز خل .6

 

 اجزای تشکیل دهنده نشست خانوادگی 

رئیس : این شغل باید چرخشی باشد بچه ها دوست دارند رئیس باشند .مسئولیت رئیس این است که رسمیت نشست را اعالم  -

 بر رعایت نوبت نظارت کند.و تعارف ها را شروع کند .آغاز جلسه حل مسئله را اعالم و 

منشی: این شغل هم باید بین اعضای خانواده که میتوانند بنویسند چرخشی باشد . منشی از مسائل مطرح شده و تصمیم های  -

 یادداشت بر می دارد. گرفته شده

تعارف ها :نشست ها باید اینگونه آغاز شوند هر عضوی از اعضای دیگر خانواده تعریف کند . والدین می توانند خودشان آغاز گر  -

 و الگوی این رفتار قرار بگیرند.یف از هر عضو خانواده باشند تعر



سپاسگزاری :بین تعارف و سپاسگزاری تفاوت وجود دارد،از هر عضو بخواهیم چیزی را که سپاسگزارش است را بیان کند این به  -

 وظیفه آنها می پنداشتیم .نها را انجام می دادند آکمک میکند تا قدر دان چیزهایی باشیم که معموال دیگران وقتی ما 

دستور کار :به نظر روی در یخچال بهترین جا برای نصب دستور کار است درباره موارد دستور کار به ترتیب نوشته شدنش گفت  -

 و گو کنید.

ده میم تکیه بر راه حل ها برای حل مشکالت استفا 4،از حل مسئله :در باره تاکید بر راه حل ها با کودکان گفت و گو کنید  -

 کنید. در نشست های خانوادگی راه حل ها باید با توافق عمومی تصویب شوند.

برنامه ریزی فعالیت ها : در نشست خانوادگی برنامه ریزی برای فعالیتهایی مثل یک سفر خانوادگی پیش رو برای جلوگیری از  -

 مشکالتی که احتمال میدهیم بسیار موثر است.

:برنامه ریزی هفتگی فعالیت های سرگرم کننده ،بخش مهمی از نشست های خانوادگی  برنامه ریزی برای سرگرمی خانواده -

است.فکر داشتن یک خانواده شاد که کارهای مهیج و جالبی با هم می کنند چقدر می تواند لذت بخش باشد.برای رسیدن به 

برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آن باید برنامه ریزی همراه عمل داشته باشیم. می توان از برگه های کارهای جالب 

 خانوادگی استفاده کرد.

تا کودکان بتوانند در انجام گفت و گو کنیدگفت و گو درباره کارهای روزمره :در نشست های خانوادگی درباره کارهای روزانه  -

واهند بود . برای مثال از دادن آنها کمک کنند، وقتی آنها در برنامه ریزی و انتخاب درگیر می شوند مشارکت کننده تر خ

. می توان کارهای کودکان را کارهایی که کودکان می توانند انجام دهند فهرستی تهیه کنیدهمینطور از کارهای پدر و مادر

و بچه ها بطور اتفاقی هر هفته یکی از کاغذ هارا بردارندو مسئول  نوشت و آنها را در جعبه بیندازید روی تکه هایی از کاغذ

ن کار باشند. معموال هفته اول و دوم بچه ها کارها را با اشتیاق انجام می دهند اما هفته سوم اشتیاق کمتر می شود و انجام آ

گویند .این غر غر کردن سر نخی برای قرار دادن بحث کارهای  شروع به غر زدن می کنند ، که به آن سندروم هفته سوم می

دامه انجام مسئولیت ها نیاز به پیگیری دارد، و پیگیری با نشست خانوادگی بیش روزانه در دستور کار نشست خانوادگی است.ا

مسئولیت پذیری برای مدت کوتاهی زیاد می شود ولی  ،همکاری و همدلی را به همراه دارد. پس از نشستاز هر روش دیگری 

 از مشاجره روزانه بر سر آنهاست .هفته یکبار بهتر  4یا  3دوباره ضعیف می شود.پرداختن به مسئله کارهای روزانه هر 

 ویژه برخی چالش های 

 بچه های کوچک

سال مخل برگزاری نشست های خانوادگی هستند. به محض اینکه این بچه ها به  4بعضی خانواده ها متوجه میشوند که کودکان زیر 

سالگی بچه ها بطور  4د.در حدود اندازه کافی بزرگ شوند می توان آنها را در برخی از قسمت های نشست خانوادگی شرکت دا

 شگفت آوری در حل مسئله خالق اند.

 نوجوانان 

در اغلب خانه ها تا به نوجوانی رسیدن بچه ها جنگ قدرت و چرخه های انتقام گیری جا گیر شده اند. نشست های متاسفانه 

فروتنی والدین در پذیرش موثر نبودن روش ، .نخستین گام خانوادگی می توانند به طرز چشمگیری این الگوها را تغییر دهند

 قدیمیشان است . گام دوم هم اقرار به اشتباه نزد نوجوانان است.

کودکان اغلب دنبال چیز های جدیدی هستند که ندارند .کودکانی که نشست خانوادگی برایشان جدید است از آن استقبال می کنند 

در نظر  .البته بایدشتند در نوجوانی شروع کردند به شکایت از نشست خانوادگیولی بعضی از بچه ها که از قبل نشست خانوادگی دا

 داشته باشیم که فرآیند فرد گرایی در نوجوانی باعث سرکشی از ارزش های مورد قبول والدین می شود .

 

 



 تک سرپرست ها 

این که می گویند کودک اگر دو والد نداشته باشد محروم است افسانه ای بیش نیست .بزرگان بسیاری تحت سر پرستی یک والد 

پرورش یافته اند و خانواده های تک سرپرست فرصت های متفاوتی را تجربه می کنند. طرز نگاه والد بسیار مهم است اگر والد مجرد 

ر حال د ین حقیقت را بپذیرید و احساس کندمصیبتی بزرگ دچار است .  ولی اگر  ا می کند به حساساحساس گناه کند فرزند هم ا

،کودکان نیز احساس پیروزی خواهند کرد. فرآیند نشست خانوادگی برای خانوادهای تک سرپرست  است حرکت به سمت پیروزی

 هم به اندازه خانوادهای دیگر موثر است .

 گی دلپذیر کردن نشست های خانواد

نشست های هفتگی در بسیاری از خانواده ها یک سنت خانوادگی است که برای کودکان احساس سالمتی ،خود اتکایی ،اهمیت و 

یز و نسرگرم شدن خانواده ،تجربه حل مسئله ،تعلق به همراه می آورد .دستاورد های دیگر این نشست ها  عبارتند از احترام متقابل 

       استفاده از یک کالسور یک آلبوم نشست خانوادگی تهیه کنید .این آلبوم وسیله ای است که شما داشتن خاطره های شاد . با 

می توانید دستور کارهای نشست های خانوادگی ،فهرست پیشنهادهای فکرپرانی شده ،راه حل های انتخابی و برگه هایی از فعالیت 

 ها را در آن قرار دهید.

 شعارهای خانوادگی 

شما  می تواند با بحث درباره شعارهای خانوادگی به صمیمیت برسد .ممکن است خانواده شما  هر ماه شعاری متفاوت خانواده 

 انتخاب کند و آن را با فعالیت های پیشنهاد شده پر معنا تر سازید .

 شعار های نمونه :

 یک نفر برای همه و همه برای یک نفر   -

 ت می کنیم ما همدیگر را دوست داریم و از هم حمای -

 ما یابنده های خوب هستیم  -

 ما مسئله حل کن هستیم  -

- ..... 

 فعالیت مربوط به شعار خانوادگی 

 از همه اعضا بخواهید تا شعاری برای این ماه خانواده انتخاب کنند. .2

 هفته اول: به هر عضو برگه سفیدی بدهید و در طول هفته به شعار فکر کنند و برداشت خود را یادداشت کنند. .1

هفته دوم: در نشست خانوادگی به هر کس وقت بدهید تا نوشته اش را بخواند . برگه های سفید دیگری را پخش کنید تا در  .3

 طول هفته  تصویری بکشند تا نشان دهد شعار برای او چه معنایی دارد .

باره آن صحبت کنید . هفته سوم: در نشست خانوادگی به هر کس وقت بدهید تا نقاشی هایش را به همه نشان دهد و در .4

 نقاشی ها را در جایی نصب کنید که همه بتوانند ببینند.

چگونگی به کارگیری شعار خانوادگی در عمل با دیگران هفته چهارم: در نشست خانوادگی به هر کس وقت بدهید تا مثالی را از .5

 در میان بگذارد

 السور قرار دهید . شعار دیگری را انتخاب کنید .هفته اول ماه بعد: همه نقاشی های مربوط به شعار قبلی را در ک .6

 برگه های قدر شناسی

 قدر شناسی خود به خود به وجود نمی آید باید آموخته شود .



 فعالیت مربوط به قدر شناسی در نشست خانوادگی

ن را که قدر دان آ در انتهای هر نشست برگه های سفید قدر شناسی پخش کنید .و اعضای خانواده را تشویق کنید تا چیز هایی .2

 هستند ،در برگه یادداشت کنند.

 در طول نشست به هر کس وقت بدهید تا آنچه را که نوشته است بخواند. .1

 برگه ها را در کالسور نشست خانوادگی قرار دهید. .3

 برگه تعارف ها 

می توانید در خانوادتان فضایی مثبت  در دیگران دنبال نکته های خوب باشند و درباره هم حرف های خوب بزنند،بگیرند وقتی همه یاد 

 تعریف بشنوند تنش منفی کاهش چشمگیری پیدا می کند. و کنند تعریفبیافرینید.وقتی کودکان عادت می کنند 

 فعالیت مربوط به تعارف ها در نشست های خانوادگی 

 بنویسد .برگه تعارف را روی در یخچال نصب کنید تا هر روز هر کس بتواند تعریفی برای دیگران  .2

ن را آی دوست دار"وقتی می بینید کسی شایستگی تعریف دارد آن را بنویسید یا از کودکی که شاهد کار خوب بوده بپرسید  .1

 "در برگه تعریف بنویسیم ؟

 ها را بخوانید. در شروع هر نشست تعریف .3

 بگویید اگر تعریفی دارید که ننوشته اید آن را بیان کنید . .4

 ل یک تعریف  از خودبشنود.توجه کنید هر عضو حداق .5

 برگه تعریف را در کالسور بگذارید. .6

 برگه های خوش گذرانی خانوادگی 

 برای خوش گذارانی باید برنامه ریزی و زمانبندی کنیم .از جدول موجود در کتاب برای این کار می توان استفاده کرد.

 فعالیت مربوط به کارهای جالب در نشست های خانوادگی

 ن فکر پرانی کنیدآطی نشست خانوادگی برای  .2

 به همه اعضای خانواده جدولی بدهید تا در طول هفته پیشنهادهایشان را در آن بنویسند. .1

طی نشست های بعدی از جدول استفاده کنید و چند برنامه تفریحی انتخاب کنید.برای سه ماه آینده برنامه ریزی کنید و  .3

 د.برنامه ها را روی تقویم بنویسی

 به اجرای برنامه های تقویم پایبند باشید. .4

 فعالیت مربوط به اشتباه و یادگیری در نشست خانوادگی

م بدهید و یاد گرفت-به کودکان بیاموزید اشتباه کردن فرصت یادگیری است . هر چند وقت یکبار به هر عضو خانواده یک برگه اشتباه کردم

 برگه ها را در کالسور ذخیره کنید.از آنها بخواهید از آن استفاده کنند.این 

 برنامه غذایی خانواده

 ورد.وعده های غذایی خانواده فرصتی عالی برای آموزش همکاری و مشارکت فراهم می آ

 فعالیت مربوط به برنامه غذایی در نشست های خانوادگی

 ذایی است.مجله هایی را در نشست خانوادگی در اختیار کودکان قرار دهید که شامل دستور های غ .1

 برای چسباندن دستورالعمل ها استفاده کنید. 25در 21از کارت هایی با ابعاد  .2



 طی نشست خانوادگی از برگه برنامه ریزی وعده غذایی خانوادگی استفاده کنید. .3

الزم را پیدا  در روز خرید همه اعضای خانواده را به فروشگاه ببرید .کودکانی که به اندازه کافی بزرگ شده اند می توانند مواد .4

 کنند.


