شناسنامه كتاب


نام کتاب :

خانواده های خوب خود به خود به وجود نمی آیند:
آنچه ما از بزرگ کردن ده پسرمان آموخته ایم ،ممکن است
برای شما هم مفید باشد

 موضوع:
مدیریت زندگي خانوادگي



نویسنده  :کاترین ماسکو گارسیا-پرتس /نویسنده  :جوزف
گارسیا-پراتز



مترجم  :منیژه شیخ جوادی



ویراستار  :ارمغان جزایری



ناشر :پیکان



تاریخ نشر4831 :



مکان نشر :تهران



زبان  :فارسی



رده دیویی 616.63 :



شابک 4634618931119 :



کلمات کلیدی  :رفتار والدین با فرزندان  /زناشویی -
روابط  /خانواده

چکیده کتاب:
این كتاب حاوي آگاهيهایي است در زمینهي ساختار خانوادهي
خوب از جمله :روابط محكم میان خانواده ،غنيسازي ویژگيهاي

خاص هر خانواده ،سرپرستيهاي مثبت كه نتایج
ميكند ،تربیت فرزندان با انضباط و مسئول و
عشق به آموختن ،ایجاد نظام حمایتي و نظایر
با نمونهها و اشاراتي از زندگي برخي اشخاص
است.

مثبت ایجاد
دلسوز ،ایجاد
آن .مطالب كتاب
نگاشته شده

روایت كتاب در ارتباط با خانوادهاي است كه داراي نه فرزند
پسر ميباشد در این كتاب تجربههایي مطرح ميشود كه نه تنها
درباره مدیریت زندگي در یك خانواده پر جمعیت سخن ميگوید
بلكه نمونهاي از یك خانواده سالم را به عنوان الگو ارایه
ميدهد.
وازات عم و
وئولیت و مجو
وویرك مسو
وه پو
وان در زمینو
ووزك كودكو
آمو
نادرست شان ،ا ص ب سیار ح یاتي در ك مك به جوا نان ا ست تا
پخ ته شوند و حر مت ن فس را در خود تقو یت كن ند .كود كاني
وه
وتند كو
وایي هسو
ود ،آنهو
وي دهنو
وام مو
وود را انجو
واید خو
وه ويو
كو
ووارد،
وب مو
ود .در اغلو
وان دارنو
وه خودشو
وبت بو
ووبي نسو
واخ خو
احسو
وا لدین فرزندان شان را مورد حما یت افرا طي قرار ميده ند
واب
ون كتو
وادر در ایو
ودر و مو
ووند .پو
ويشو
وا مو
ود آنهو
وانر رشو
و مو
تسوولیم اصوو «صوولب بووه هوور قیمووت ممكوون» نموويشوووند .در
خانواده گارسیا – پراتز هركسي ناچوار بوه كموك اسوت .ایون
واخ
وراي احسو
وویر بو
ودناپو
وي وصو
وگفت آور ،ارزشو
وادر شو
ودر و مو
پو
م سئولیت قا ئ ا ند و هم ز مان با آن به فرزندان شان ع شق
و مح بت خود را ن شان ميده ند و به آن ها ميآموز ند كه به
دیگووران عشووق بورزنوود.رمز و راز ایوون خووانواده موفووق در
ع شق و مح بت بیكرا ني ا ست كه ن یاز تك تك ا فراد خانواده
را پاسخگو ست ،آن چه باقي ميما ند ن صیب دو ستان بي شمار
واي
وتهو
وان اولویو
وادر در میو
ودر ومو
ون پو
وود .ایو
ويشو
وانواده مو
خو
وهاي
وا در خانو
ود  .آنهو
وي پردازنو
واب مو
وه انتخو
وان بو
ودگي شو
زنو
مع مولي ز ندگي ميكن ند .روك ز ندگي شان ب سیار ساده ا ست.
خووود را از افتووادن در تلووه اجتموواع مصوورفكننووده نجووات
ووورورك
ووود و از پو
وووت دارنو
ووودیگر را دوسو
ووود .یكو
دادهانو
ميكن ند .پرود گار م حور ز ندگي
فرزندان شان اح ساخ تكا م
آنها ست .شما در حالي كه ف صول ا ین ك تاب را ميخوان ید،
شاهد ز ندگي خانواده اي خواه ید بود كه به ر غم ز ندگي
بسوویار عووادي اك ،افوورادي خووار العوواده تحویوو جامعووه

ميد هد ،ز یرا داراي ای ماني قوي و ع شق بیكرا ني ا ست كه
ه مه اع ضایش در آن سهیما ند .آن دو به نیاز هاي تك تك
پسرانشووان احتوورام موويگوارنوود و هریووك از فرزندانشووان را
موهبت منحصر به فرد خداوندي محسوب ميدارند.
ون زن و
وه ایو
ود كو
وي كننو
ووال مو
وود سو
وراد از خو
ویاري از افو
بسو
مرد چگو نه و قت كافي به د ست ميآور ند كه نه تن ها به
فرزندان شان ،بل كه به ا فراد نیازم ند اجت ماع ك مك كن ند.
افووراد پرمشووغله معمووو ا وقووت كووافي بووراي انجووام دادن
كار هاي پر اهم یت و یا اع مالي كه با ارزشهای شان ت طابق
دارد ميیابند .تصور مويكونم خوانواده گارسویا – پراتوز در
هرك جا كه ياهر مي شود ،مردم با تح سین به آن ها خ یره
مي شوند .همچ نین آن ها خود را ا فرادي عادي ميدان ند كه
بووه هموودیگر عشووق موويورزنوود .در واقوور راز موفقیووت ایوون
خووانواده در اعتقادشووان بووه پروردگووار ،ارزك نهووادن بووه
انسانها و ثبات عشق و عالقهشان به همدیگر است.

