
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1400  مهرماه  26: هفتمجلسه       موضوع نشست: مردانِ مرد، زنانِ زن! 

   میکرد   یمردان را برس  یژگ یو ۳4در جلسه دوم حدود 

 پرداخت   می جلسه به ادامه خواه نیا در

 ( ان یدستان)خانواده و اطراف  ریز ی و روح  یعاطف یجانی ه ی ها یژگیتوجه به و-۳۵

   ی ضرور یخانواده با حفظ مراتب الزم در واکنش ها  ت یو امر ترب یجزئ یها ی تغافل در کاست-۳6

 حالل  یبه کسب روز ی متذکر جد -۳۷

 عبث یو خوشگذرون  یباز ق یاز رف ی دور-۳۸

 اشتباه  رش یپذ -۳۹

 اهل مشورت بودن -40

 و کمک به همسر مانه یصم یهمراه-41

 به رشد و اموختن  یشگ یهم ازینقائل به -42

 خانواده  یاظهار و ابراز محبت به اعضا-4۳

 

   م یکرد  یزنان را برس ی ها یژگ یو تا از  ۳۵ حدود  نیهمچن

 پرداخت  میزنان خواه ی ها یژگیو ی جلسه به ادامه  نیا در

   ینگاه مثبت به زندگ-۳6

 ابراز محبت   یدانش و توان چگونگ -۳۷

 رشد خود و تربت فرزندان ی براتالش گر در اموختن الزم   -۳۸

 ی اهل شوخ طبع  ی تا حد -۳۹

 م ی درک کن د یها را با نی ا بهش م یو خودمان باور دار ست یابهام ن یدارا  نیعناو نیکه ا   میریگ یفرض م فعال   -40

   میریبپذ  بعد 



 

 سنجش خودم  ی شود برا یمالک  بعد 

 کنم زن  ت یترب  یکنم مرد و زنان ت یترب ی بتوانم مردان بعد 

 میمشترک برس  ی راهکار ها یکسریجلسات قرار است به   نیدر ا 

 ی کل ی راهکار ها یکسریبحث با  یساز اده یپ ی برا میبر

 بخش ی منیو ا  یخاص دلبستگ  ی اول:توجه به دوره ها عنوان

 : یطرح واره درمان کرد یرو

 است   ی عنوان مهم منیا یدلبستگ 

  یاز اظطراب در بزرگسال یو دور  یارامش درون  ی ها هیاز پا یدر دوران کودک   گرانیبه د ی و تعلق روان ی دلبستگ  نیا

 است 

 و .... است   رش یبه پذ  ازیبه محبت ن ازین ت یبه امن ازین منیا یدلبستگ  ی شاخصه ها از

کنار کودک   ل یمادر به هر دل ایشود  ی ماریمادرش دچار ب ای( خودش یکسالگ ی)حدود یدر دوران کودک  یاگر کس مثال

 نباشد 

 شود   منینا ا یدلبستگ   کیساز  نهیزم  تواند یرها شده و م  کند یاحساس م کباره ی فرزند 

ساز   نهیبه وجودش نبوده زم یلیآمده و تما ا یبشنود که ناخواسته به دن شود یکه کودک متوجه م  ینیمثال در سن ای

 است   منیناا یدلبستگ 

  میرا در نظر داشته باش   نی)ا شودی فرزند حاصل م  نیپدر مادر بهتر نیبا بدتر ط یشرا نیکه اگر خدا بخواهد در بدتر  البته

 ( میمغرور نشو  ایو   د یو ناام

  نهی دوره ها زم  نیوجود دارد که عدم توجه به ا یی طال ی که دوره ها میتوجه داشته باش  یروانشناس  ینکته   نیبه ا ی ول

 است یساز مشکالت بزرگ در بزرگسال

 و.....(  ستم یمادرت ن گر ید یبه دوست نداشتن و ترک شدن)اگر فالن کار را کرد  د یتهد 

   ی از دوسالگ  شیخصوص پ به

 است.  جیبزرگ و را ی لیخ ی و تمسخر و طرد فرزند از غلط ها ر یتحق نیهمچن

 د یرس  م یخواه یبه عنوان مشترک بعد  یدر جلسه بعد  


