
 

 

                             

 

 

 



 

 

 « دوست حضرت نام به»                                 

 تربیت کتابهای سری از.  خانه در کار به فرزند دادن عادت کلیدهای:  الصهخ

  کودکان

  واکرمانسون سوزان و  کلو مک بانی: نویسندگان

  جعفری زهرا:  ترجمه

 .است صفحه 291و فصل12 بر مشتمل کتاب

 انجام در فرزندشان دارند دوست که والدین برای است مفیدی راهنمای کتاب

 هجده تا را زندگی اساسی مهارتهای و باشد داشته مشارکت منزل کارهای

 . شود تبدیل ومسئول خود به متکی بزرگسالی وبه بیاموزد سالگی

 گذرانده ما وراهنمایی تربیت تحت را زیادی سالهای سن این تا فرزندان

 2100 تنها ازدانشگاه ارشد کارشناسی مدرک دریافت برای که اگربدانیم.اند

 منزل در ما که شویم می ،متوجه است الزم وآموزش کالس در حضور ساعت

 این از مفید استفاده برای.  داریم اختیار در زمان دانشگاه برابر شانزده از بیش

 ایم؟ دیده تدارک ایی برنامه چه ساعات

 را والدین خانه ومستقل جدید زندگی شروع قصد به فرزندانمان که هنگامی آیا

 تخصصی مهارتهای ویا واحساسی عاطفی ، ارتباطی مهارتهای میکنند ترک

 را خانه وسایل و لباسها جزیی تعمیرات ویا وسالم صحیح آشپزی مثل

 ؟ اند قرارگرفته

 شخصی وسایل و خانه به بخشیدن وترتیب ونظم نظافت به قادر راحتی به آیا

 خودهستند؟

 کنند بندی بودجه چگونه را درآمدشان اند آموخته آیا

 ؟ نشوند ضروری غیر وامهای ودرگیر

 افزایش آنها در را خانواده به داشتن وتعلق احترام احساس فرزندان همکاری

 میکند برطرف را والدین شدن واقع سوءاستفاده مورد ناخوشایند حس ونیز داده



 

 

 بوجود خانواده اعضا زندگی در ، عالقه مورد کارهای برای بیشتری وقت و

 .  آورد می

 آسیب و بگذارند سر پشت خوبی به را بحران دورانهای قادرند مستقل کودکان

 . ببینند کمتری

 خود منزل داشت خواهند حضور آن در فرزندانمان که ایی مدرسه مهمترین

 شجاعت آنان به.  کنیم تشویق را فرزندانمان وآزادانه ورغبت میل با.  ماست

 .  کنیم تشکر آنان از کوچکی دستاورد هر وبرای بدهیم

 میشود ایجاد شخص در قابلیتها و تواناییها از ایی مجموعه پیدایش با نفس عزت

. 


