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1نواده تک سرپرست فصل خاSingle parenting)(

22-------------------------به چند نکته مهم باید توجه داشت

23---------انسان باید انسان شدن را یاد بگیرد آن هم از طریق ارتباط

23---------------------------------------دالیل ازدواج در طول تاریخ

23-----------------------------------------تولید مثل و رابطه جنسی

23--------------------------------------------------مسئله اقتصادي

23---------------------------------------------------پول

26----------------------------------ه؟بدن روانی یعنی چ

26-----------------------------------------------------------------پول

27--------------------------------------------عشق و ازدواج

29----------------------------------تنهاییوبیکسی یعنیچه؟

30-----------------------------------------جدایییعنیچه؟

32--------------------------------------رهایی یعنی چه؟

33-------------------------------------------------خودکفابودن یعنی چه؟
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33----------------!ما در دنیایی هستیم که براي اولین بار باید

34----------------------------------!که ما محتاجیمروزي

34------------ایداید یا جدا شدهشما به چند صورت طالق گرفته

35-----------------------ی صورت گرفتهبه تدریج این جدای

35-------------------------------مسئله بیماري یا خیانت

35-----------------------بودههمراهرابطه با جنگ و جدال

36--------------------؟ایدچه اندازه براي جدایی توافق داشته

37---------------مهمترین مطالبی که باید در نظر گرفته شود

1 (37--------------------شرایط و موقعیت شما چگونه است؟

2 (روابط شما چگونه است؟(Your Relationship)----------37

3 (37----------------------تان کجا بوده است؟ندگیمحل ز

4 ( تید و هم ـاي داشگونه رابطهـچ،ودهـیتان بکه در زندگیکسیبا

37--------------کنید؟اي دارید و با او چه میکنون چه رابطها

38-------------------------دو خطر اصلی در عشق و ازدواج

38----------------------------------برگشتن به خانه پدري

 39------------------------------در زندگیمهم چند موضوع

 40--------------------------تشخیص، تفکیک و مسئولیت
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رسالتنکنیدادعاي(Mission)---------------------------40

41-------------------------------------معناي مسئولیت

42------------------------------کندچند اصلی که کمک می

42--------من و شما باید بدانیم متأسفانه طالق یک جراحی است

43-------شوید اشتباه شده، باید از رابطه بیرونبرویدوقتی متوجه می

ن بد و ـابمان بیـه انتخـایم کرفتهـرار گـرایطی قـباید بپذیریم در ش

43---------------------------------------------------تبدتر اس

43-------------------------سنی وجود ندارددر طالق هیچ ح

46--------------------------------------------هاموانع و محدودیت

46--------------------------هاپیدا شدن مشکالتی در رابطه با بچه

47-------------------------------------بهم خوردن روابط با فامیل

47------------------------------متفاوت شدن روابط با افراد

47--------------------------------------------------موضوع مالی

47-------------------------یمانبهم ریختن موقعیت جغرافی

 49---------------------------------------50-50قاعده

50----------------------------------------------------محیط کار

 50-------------------------------بر روي کودکانتاثیر مرگ و طالق
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2فصل(ها در جدایی و طالقمسائل و مشکالت بچه(

 54--------------------ها و وابستگی استتعداد بچه)اولمورد

56-------------------------------------------وابستگی

یتان پیدا که یک مرد یا یک زن دیگر در زندگیاست وقتی) مورد دوم

57--------------------------------------------.شودمی

تجاوز غیر جنسیNon Physical Sexual Abuse)(--------58

 59-----------------------------ها چیست؟بچهبدن روانی

59---------------------------------هالشگرکشی خانواده

61---------------------------------هاي طالقازدواج بچه

61------------------------ها هنگام طالقسن بچه)سومدمور

62--------------------باشدتان میوضعیت مالی)مورد چهارم

اندکهدهـرو شاي روبهازهـا چیزهاي تـها چقدر بهـبچ)مورد پنجم

63----------------!دوست دارند و یا دوست ندارند؟
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رف ـها خیلی حی بچهـت من و شما در زندگرار نیسـق)د ششممور

63-------------------------------------بزنیم

64----------------------------------هاوگویبچهصحبتوگفت

اد و ریتمیک ـهاي شرنامهـها بتوانید با بچهیـر مـاگ)مورد هفتم

65----------------------------------بگذارید

66-----هنگام  غذا خوردن با آنها باشید، اما به دو شرط)مورد هشتم

1 (66و با هم غذا بخوریدها گرسنه بمانند تا شما بیایید قرار نیست بچه

2 ( شرط دوم این است که سر میز غذا هیچ کس حق ندارد هیچ حرف

66-----------------------بدي را به هیچ شکل و فرمی بزند

67-------------------------------لطفاً ناله نکنید)مورد نهم

69--------------------ها اشک نریزیدلطفا جلوي بچه)مورد دهم

شکلطفا بچه)مورد یازدهمراه ـوس همـرت و افسـحس،ها را با ر

70--------------------------------------------------نکنید

حالت ترس و وحشت نداشته باشیدو لطفاً)ورد دوازدهمم

71------------!شود؟دانم آینده چه مینگوییدنمی



.باهدف زندگی کنید و بی هدف بخندید10

71----------------------ها هنگام جدایی پدر و مادرحس و حاالت بچه

1-71-----------------------------کنندها احساس ترك شدن میبچه

2-72------------------------------کننداحساس جدایی و تنهایی می

شماخاطرشآسودهاست،سراغیکنفردیگبچهرورمیایکهازعشقومحبتوبودن

74-------------------------------------------------------------------د

3 -کنند که این خشم ها حالت پرخاشگري پیدا میبسیاري از بچه

75---------------------------------بسیار عادي است

4-75--------------------------------مسأله نداشتن امنیت

5 -حالت سرزنش و تقصیر)Blame(و گناهGuilt)(75--------دارند

6 -راي شما نهـها جدي است، اما برت و افسوس در بچهـمسأله حس

-----------------------------------------------75

7 -هر دستشان باشد که روي آن نوشته پدر و مادر باید همیشه یک م

و همیشه احساس بچه را چه خوب و چه (Validation)است تأیید

76--------------------------------بد، باید تأیید کنند

8 -78----------کنندها خودشان را گم میبسیاري از اوقات بچه
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9-وجود ها کمی یأس و ناامیدي بهمتأسفانه گاهی اوقات براي بچه

78---------------------------------------آوریممی

10 -کنندیـمدا ـازگشت پیـرگشت و بـالت بـحها بسیاري از بچه

)Regression(-----------------------------------78

11-79--------------------ریزدها معموالً به هم میخواب بچه

12 -ه صورت کم یا زیاد تغییر پیداـتواند بها میذاي بچهـمقدار غ

79------------------------------------------------کند

13 -79------------------------ریزدشان به هم میعمل دفع

14 -79----شوندها معموالً در این شرایط حتی بیشتر بیمار میبچه

15 -79-----------------------احتمال اشتباهاتشان زیاد است

16 -وش قلب وـخهاي بسیار مهربـان،ها حـالتهـاز بچرخیـب

80-کنند که این عالمت بدي استمواظب و مراقب را پیدا می

17 -خواهند حرف شما را گوش دهند تا شما را خوشحال و راضی می

80-------------------------------------------کنند

18 -81--------------------------برندبه دنیاي تخیل پناه می
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19-ها، مثلرخی از آدمـخواهد با برخی از اوقات دلشان نمیـب

82----------------فامیل یا دوستان ارتباطی داشته باشند

20 - بسیاري از شما پدر و مادرها یک حالتی دارید که حتی بعد از

83----داریدسال جدایی، باز دست از سر همسرتان برنمی10

 هاي سنی مختلف جـدایی و مسائل گـروهخـانواده تک سـرپرست و

)3فصل (در این دوران 

 گوید میکودك هنگامی که"مامانملطفاً دو کار خوام، می"یا بابام

86---------------------------------------------را نکنید

1-86---------------زده و بدبخت به خودتان نگیریدحالت غم

2-الن شـاون تُحفه و ی: گوییدـجنگید و نـا او نـبالن فده را ـا آن ف

86-----------------------------------------اي؟خومی

88---------------------------یکدستی و یکنواختی تربیت فرزندان

89-----------بینندها درسنین پایین میبیشترین آسیبی که بچه

90پرسند؟ساله، دو سؤال را از شما می6تا 3هاي غالب اوقات بچه

زندگییکسفرور
. اهاســــــــــــت

ـــزن دفاسـدگینههـ
ـــتون زلونهجاـهمن

یگاه،کهبرویدتابه
.آنبرسید
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90-------------------یا نه؟گرددبرمیبه خانهآیا پدر یا مادر

91--------------------------------هاتضمین خواستن بچه

رف ـهایتان حه بیماريـع بـمبادا راجهاي سنی مبادا، روهـدر تمام گ

93--------------------------------------------بزنید

وابهاي عجیب و غریبـرگ لطفاً جـدر رابطه با سؤاالت مربوط به م

93-------------------------------------------ندهید

94---------------------------------------------بچه دزد

 96---...در کنار عزیزانمان مانند عمه و خالههابچهماندنعواقب

97----------------------------------------واکنش و پاسخ

98----------------------------------------همیشگی بودن

99------------------------------------تعمیم بیش از اندازه

2104------------------------یرون رفتن با همسر سابقتانخطرِ ب

105--------------------بازيکاري و فریبی، پنهانـدروغگوی

105--------------سالگی15تا 12ها بین غمگینی و اضطراب بچه

106-----خشم یا عصبانیت را باید تحمل کنیم و بهتر است بگویید

108-------------------------------------اعتیادبهموادمخدر
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109---------------------------!فرزند در لشگر پدر یا مادر؟

110-------------------------------------------ورزش

 جلسه چندبعد از اما . بریدمیباشگاهرتان را ا دختـر و یـپساگر

109------------------چه باید کرد؟. خواهم برومگویدنمیمی

طغیان)Rebuild(-------------------------------------110

110------------------------ي لباس پوشیدنقهیآرایش و طر

113------------------------------------هاتشبیه کردن بچه

2 -ر مواد مخدر،ـعالوه بکندیـها را تهدید مبچهه ـخطري ک

113----------------------.هاي الکی و خرکیاستعشق

 115-------------------------------ر مورد پسراندخطر دو

116---هاي باال اعتماد و اطمینان نکنیدهاي سنبه هیچ وجه به خانم

117--------------------------------فلسفهو سیاست ،مذهب

118------------------------------------------الگو و مدل

118-نقش مادر را داشته باشیددر و همـتوانید هم نقش پمیـشما ن

تواندیـان مـرتـا پسـراي دخترتان یـی بـببینید در خانواده چه کس

118----------------------------------ی باشدالگوي خوب
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119-----------------------------------------حمام روانی

120----------------------------انجام دادن چند کار در خانه

1 (120------خانه شما احتیاج به نظم و ترتیب داردنه زور و قانون

2(121----------------ها فراهم کنیدشرایط تفریح را براي بچه

هـت دارند، نـه آنها دوسـی سفري کـت دارند ولـها سفر را دوسبچه

124--------------------------سفري که شما دوست دارید

124---------------------------هایدن خوشحالی شما براي بچهد

125-----کوشش کنید تا چند موضوع و پیام را به فرزندانتان بدهید

1-اطمینان(Trust)125---------------------------و اعتماد

2-125--------------------------------------راستگویی

126-----------------------------------ها به امنیتنیاز بچه

که قرار است شیک و خوب،ی هستندـها در محیطوجه کنید بچهـت

127--------------------------------------------بپوشند

128---------------------------------هاقرار گذاشتن با بچه

130--------ها از جدایی و طالقِ پدر و مادرخجالت کشیدن بچه

129-------------------------------هادخالت نکردن در کار بچه
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139-----------------------------------هاحساس بودن بچه

131-------------------------------------------ها نباشیدمربی ورزشِ بچه

131-----------------------------------------موضوع پول

132--گوییدـرت و پال نـپکردن پول داز ـانقدر درباره پساً اینـلطف

4فصل( و بسیار مهم وار نکاتی فهرست(

135------------------------------------ناله و نفرین نکنید

135---------------------------------------بد گویی نکنید

بیچاره،ی را بیان نکنید که دیگر بدبخت شدیمـدبختی و بیچارگـب

136----------------------------------------------شدیم

136---------------------وجود نیاوریدحالت بدبینی در بچه به

136----------------ايها ندهید در هیچ زمینهامید واهی به بچه

138---------------------------------تصمیمات فوري نگیرید

138---------------------------------------واندندرس خ

ماه یا3کنیم در حالی که بهتر است روع به کار میـرخی از ما شـب
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139-------------------ماه بعد از جدایی همچنان کار نکنیم6

ویدـل او نشـرتان و وکیـی تسلیم همسـه راحتـات بـگاهی اوق

139----------------------------خودي هم نباید جنگیدو بی

 140-----عشق است،کندتهدید میبعد از جدایی خطري که شما را

تان یک چیز دیگري که شما بچه دارید موضوع رابطه بعديوقتی

141--------------------------------------------شودمی

 شما حق دارید و در بسیاري از موارد هم درست است که یا رابطه

142----------------------...اما . داشته باشید یا ازدواج کنید

خواهیدرایط شما را دارد میـه شـردي کـا فـات شما بـگاهی اوق

145----------------------------------------ازدواج کنید

ها بعد از ازدواج و جدا شدن، وقتی که فرزندي ي از آدمکه بسیاراین

کنند یا به هر حال روابط محدودي دارند دقیقاً دارند ازدواج نمی

خاطر این است که تنظیم این روابط اگر غیر ممکن نباشد بسیار به

147-----------------------------------------مشکل است

تواند ابقتان در این کار میـر سـهمس. ادیده نگیریدـیک عامل را ن
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148---------------------------------------ر پا بکندفتنه ب

تن ـگذاشرست، تنهاـرپـک سـهاي خـانوداه تیکی از گـرفتاري

150------------------------------------------هاستبچه

152---------------------اي جز پیشرفت نداریممن و شما چاره

153-------------------تشویق کردن فرزندمان باید چگونه باشد؟

ت، به همه جاـویق درسـریق تشـان را از طـشود انسخوشبختانه می

154---------------------------------------------رساند

وده ـبزن ا ـیفقط و فقطو مقصر بودن،یـدایی اوقات علت جـگاه

155-------------------------------------باشد و یا مرد می

156-----------------------------------------قسمت پایانی


