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 مقدمه
 تبريك! 

 اول آنکه تصمیم گرفته اید کتابی دیگر بخوانید!
  دوم آنکه دوست دارید ارتباط خود و فرزندتان را ارتقاء دهید!

ن  خ لی از افراد، توانسممم   یمهم  شممم    نههز م ن خری  این ک  ب  برایکه  ایی
 لی این ک ر را  ی  یک پ  زا کن  ! یچسممم ن  یک  خری ِ را خرجِ ی اکردهپرداخت 

 ی ! ه اآرامش   آموزش خود سرم یه گذاری کرد برای   نکرده

ارتباط با فرزندشااان ارتباط ، با وجود اینکه در ایدیدهدتا به حال افرادی را  حتماً
 شانیزندگفعلی  شرایطبهبود  برای، به هیچ عنوان حاضر نیستند خوبی ندارند

 احتماالً، شرکت در سمینار و خوب اقدامی انجام دهند؛ از جمله خرید یک کتاب
شی و  یهاکارگاهثبت نام در  شاآموز صالًور که کمک گرفتن از م شان  ا به فکر

 ! کندینمخطور 
شتن،  ست دا شق و دو سطحی از ع بهتر از  تواندیمزندگی هر کدام از ما با هر 

سال شود، درست مثل  ضر  شما حال حا سالمتی  برایمتی! بله سالمتی! به نظر 
شاید بتوان  تعریف کرد ولی  یقابل قبول آن حداقلِ برایحداکثری وجود دارد؟ )

 متصور شد!(  توانینمحداکثری 
 ب ش   به ر! ترسالمت  هر چه ق ر ش  

، سواد، ثروتکنم که با هر سطحی از میآشنا  ییهاروشدر این کتاب شما را با 
ساااطحی از رفتارهای اجتماعی و موقعیت مکانی که باشاااید، هر و  تحصااایالت

 مساائلهارتباط موثرتر و دوسااتانه تری با فرزند خود برقرار کنید و اجازه ندهید 
 !ارتباطات شما را از بین ببرد، کودک نظم و نظافت

  ون هس م    تالش هوادار

 1396به ر  – ی مق م اسالم مه
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 ست؟مناسب چه کساني ا ،اين کتاب

شی، ،این کتابشاید  سایر کتب آموز سب  برای مانند  بخشی از افراد جامعه منا
 ،کتاب در این بخشبخش دیگری از جامعه مناساااب نخواهد بود.  برایو  بوده

 ! باشدچه کسانی نمیمناسب بهتر دیدم توضیح دهم که این کتاب 

و  شااتهداای نافرادی که به ساارنوشاات خود عالقه برای ،این کتاب االحتما ▪
 .بودنخواهد مناسب گذرانند، مرگی میروززندگی خود را به 

در زندگی کاری، اجتماعی و زناشویی  کنندیمکسانی که فکر  برایاین کتاب  ▪
 نیازمند هیچ کمکی نیستند مناسب نیست.  ،خود

خود اهمیتی خانوادگی آموزش و پیشاارفت  برایکسااانی که  برایاین کتاب  ▪
 .رزشی نخواهد داشتا گونهیچهقائل نیستند، 

 ،کتابی خریداری کنند خواهندیمافرادی که وقتی  برایاین کتاب  ،در آخرو  ▪
سی  هابار ست پانزده  ،آیا ارزش دارد که کنندیمبرر  آن برایهزار تومان یا بی

هزار  200در رساااتورانی  ،یک شاااام برایهزینه کنند یا نه! ولی به راحتی 
 نیست! مناسب اصالً ،کنندیمتومان هزینه 
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 1بخش
 ؟کودکان چرا و چگونه بی نظم می شوند: 1بخش 

 
 چرا بي نظم مي شوند؟ کودکان،

 بخش اول

 آيا کودکان بي نظم به دنيا مي آيند؟ 
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 در اين بخش ...

که چرا  دالیل بی نظمی کودکان را بررسااای می کنیم و این
والدین بر سااار مقوله نظم با کودکان خود، اختالف نظر پیدا 
می کنند. چگونه بی نظمی به وجود می آید و اتاق های بی 

 نظم حاکی از چیست؟
در ادامه این بخش، نکاتی را در مورد والدین مورد توجه قرار 
 می دهیم که آنها، به صورت خواسته یا ناخواسته در به وجود
گاهی اوقات  جام می دهند.  ندشاااان ان آمدن بی نظمی فرز
والدین عزیز با انجام این موارد به بی نظمی فرزندانشان دامن 

 می زنند!
هایت در این بخش به مقوله تنبیه و اثرات آن در تغییر  در ن

عه این فصااال    تار کودک خواهیم پرداخت و پس از مطال رف
ید برای تغییر  ید، تصااامیم بگیر تاری در کودک، می توان رف

 چگونه از این ابزار استفاده کنید!



 

 2بخش
 بی نظمی بد است؟: 2بخش 

 

 بي نظمي بَد است؟
 بخش دوم

شه با  چرا برخي از والدين، همي
 نظم کودکان خود مسئله دارند؟
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 در اين بخش ...

سیار کم قرار  سنین ب برخی از والدین، از زمانی که کودک در 
له دارند و گاهی اوقات این  ظافت او مسااائ با نظم و ن دارد، 

نی و بزرگساااالی نیز ادامه پیدا تفاوت دیدگاه تا دوران نوجوا
می کند و حتی به زندگی مشاترک کودکانشاان هم کشایده 

 می شود.
شان، از عهده حل کردن  این والدین فکر می کنند که کودکان
مسائل زندگی برنمی آیند و به همین دلیل تا آخر عمر نگران 
موضااون نظم آنها هسااتند و البته فقط این مساائله را در حد 

ستقیم و نگرانی نمی گ شتر اوقات تا دخالت های م ذارند و بی
 غیر مستقیم در زندگی کودکانشان پیش می روند!

ندگی  لدین، در ز ندان این وا ماجرا، فرز ما از طرف دیگر  ا
شخصی، خود را کامال منظم می دانند و از اینکه والدینشان، 
آنها را نامنظم خطاب می کنند در درجه اول تعجب می کنند 

ع ها، و در گام ب فاوت دی احسااااس خطر می کنند و همین ت
 معموال باعث بروز اختالف می شود.

در این بخش، دالیل به وجود آمدن این اختالف را بررسااای 
می کنیم و خواهید دید که بی نظمی تعریف شاااده، چگونه 
می تواند قدرت برنامه ریزی و خالقیت فرزند شما را دگرگون 

 کند! 
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هستند؟ کودکان بی نظم   فصل چهارم: 

 کودکان بی نظم هستند؟فصل چهارم:  •
 فلسفه نظم )به جای مقدمه!(فصل پنجم:  •

 :اجازه بی نظمی به کودکان بدهید!فصل ششم  •

نفوذ بی نظمی از دنیای دیجیتال :فصل هفتم •



 

ن فصل...در ای  

 بی نظمی 
 کودکان بی نظم 

 بی نظمی از دید کودک 
 بی نظمی از دیدگاه والدین 

 آیا کودکان بی نظم هستند؟!

  .ددرساات کنن یاتا مدرسااه شاادندجنگل دورهم جمع  واناتیح ،از روزها یکی
 ند. داد لیمدرسه را تشک یآموزش یشورا ی،خرگوش، پرنده، سنجاب و مارماه

  .دباش یدرس ۀجزء برنام دنیدواصرار داشت که  خرگوش ▪
 گنجانده شود.  زیپرواز ن دیمعتقد بود که با پرنده ▪
 .هم به آموزش شنا معتقد بود یمارماه ▪
  د.ریدر آموزش مدرسه قرار گ دیبا ،باال رفتن از درختمی گفت: سنجاب  ▪
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 یلیتحصاا یراهنما ۀدفترچ شاانهاداتیپ ۀمدرسااه با لحاک کردن هم یشااورا
 .درنیبگ ادیها را درس ۀهم واناتیح ۀو بعد قرار شد همکرد  هیته امدرسه ر
شوار بود  شیگرفت، اما باال رفتن از درخت برا ستیب ۀنمر دنیدر دو خرگوش د

ها سقوط نیاز ا یکینگذشت که در اثر  یری. دخوردیم نیو مرتب از پشت به زم
 ست،یب ۀنمر یجارا هم از دست داد و حاال به دنیو قدرت دو دید بیمغزش آس

 .رفتیاز صفر باالتر نم اشهدرختان هم نمر ۀو در باال رفتن از شاخ گرفتیده م
 یخوب ۀنمر دیرسایکه م نیزم یرو دنیبود، اما نوبت به دو یدر پرواز عال پرنده
ستیم شیهامرتب بال گرفت،ینم شت که در درس پرواز هم  یریو د شک نگذ

. صعود گرفتیهم مرتب صفر م دنیدواو نشد. در کار  بیبهتر از ده نص یانمره
 سخت بود. شیها هم برادرخت ۀاز تن
 یمدرسااه را تا حدود یهادرس توانسااتیم یکه تنها مارماه نجاسااتیا جالب

 باال برود. فیضع ۀانجام دهد و با نمر
دروس را  ۀآموزان، همدانش ۀمدرساااه خوشاااحال بودند که هم نیمسااائول اما
 .خوانندیم
 

  تفاوت! 
اســت که  نيتالش ما بر ا ۀاســت که ودود دارد. هم يتياما واقع ميخنديداســتان م نيما به ا  

به فرد باشــد تا  رســاندنیاري ديآموزش، با نيراســت ۀفيوظ کهي. درحالميهمه را مثل هم کن
 رود. شيپ اش،گانهيتکامل خود  یسوفرد بودن خود را کشف کند و بهاو منحصربه

   
   

ر کودکی دارای ویژگیها و توانمندیهای خاص خودش معموال ه
به همین دلیل ای واحد در این عالم است!  هاست و نسخ

سانی از اول تا  ست که هیچ دو ان صورت کامال آخرا ، به 
ست. لذا در این  سان، در این عالم به وجود نیامده ا یک
سرمایه  شتر از آنکه روی تکنیک های عمومی  کتاب بی

سعی  سی کنیم گذاری کنیم،  شهایی را برر کرده ایم رو
با خالقیت، قدرت تجزیه و تحلیل، علم تا والدین گرامی، 

شان، روش منحصر کودکبتوانند با شناخت صحیح از خود، 
به فرد تربیتی، برای نظم دهی به کودک را انتخاب کنند و از این به بعد، همان 

 روش منحصر به فرد را به کار گیرند.
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  قلعه شني! 
که پس از  يدارند. در واقع مثل قلعه شن ينظم يبه ب لي، تمازيادی کودکان رسد، يبه نظر م  

کامال به هم  ،يخواهد شـــد، اتاق منظم کودم هم پس از مدت يتپه شـــن كيبه  ليتبد ،يمدت
ــد. فراموش نکن ختهير ــن كي چگاهيه ميخواهد ش ــورت خود به خود، تبد يتپه ش به  ليبه ص

ـــن ـــود! به هم ينم با،يز يقلعه ش اتاق نامنظم کودم، خود به خود و بدون  چگاهيه ،ليدل نيش
 منظم نخواهد شد! يبه اتاق ليالزم، تبد یآموزشها

   
زمانی که کودکی به دنیا می آید، مانند وسایل الکترونیکی )موبایل، تلویزیون،   

ساارک کن و غیره( با خود یک دفترچه راهنما به همراه نمی آورد. زیرا 
ه اوال هیچ دو کودکی نیساااتند که عینا مانند همدیگر رفتار ک

کنند )برخالف موبایل، تلویزیون و سرک کن که 
ها مثل همدیگر عمل  یل  با مام مو ت

ند( و  که، کودک دوم می کن این
ست. همواره در  حال یادگیری ا

را کودک آموزش  موضااون دوم،
لذت  حال  خت و در عین  سااا

 بخش می کند.
ما آن هم جز  به احتمال زیاد شااا

ست ستید که اهل مطالعه و یادگیری  ه ازد شهای تکراری و  اندوالدینی ه و از رو
خسااته کننده زیر به سااتوه آمده اید، چون احتماال هیچ کدام از آنها برای شااما 

ست شغول ا شما به بی نظمی م ست و همچنان کودک  صورت  .جواب نداده ا به 
 ی کند. کلی هر آنچه از جایی بر می دارد را منظم نم

 از این قرار است: ،روشهایی که از آنها جواب نگرفته ایداحتماال 
 

 و انتظار نظم داشته باشید! چند بار او را تشویق کنید ▪
 !با مالیمت به او تذکر دهید تا اتاقش را جمع کند ▪
 و وسایل او را جمع کنید! عصبانی نشوید ▪
 و منتظر منظم شدن او بمانید! صبور باشید ▪
که فقط خاصاایت امر و نهی دارد و تقریبا هیچ قبیل از این  و نصاایحت هایی ▪

 !راه کار عملی به شما نمی دهد
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  برچسب زدن! 
کند، وســـايل او دمع نخواهد های خود را دمع نميبازیخواندن کودکي که اســـبا  با شـــلخته  

ويری آموزد. تنها ممکن اســت، او تصــاين برچســب، به او نظم و ترتيب را نمي ، در ضــمنشــد
نادرســــت از خويش پيدا کند و اين رفتار موقت، با برچســــب زدن شــــما، به رفتاری  ابت و 

 دائمي تبديل شود و البته احتماال در آينده آن را تکرار کند.

   
سفانه ب   شان  عمیق از والدین به جای آنکه در پی تأثیرگذاری رخیمتأ بر کودکان

 ؛کنند. از این رو، آنان را خواهند آنها را کنترلباشند، تنها می

 !محدود ساخته ▪

 !دهنددستور می ▪

 !کنندفرمان صادر می ▪

 کنند!آنها را تهدید یا تنبیه میو  ▪

با اعمال زور و قدرت ساااعی در فرمانبرداری  . خود می کنندکودک در نهایت 
مال این روش تأثیر مثبتی اع نان  کان و نوجوا نده، عمال بر کود های کنترل کن

ر بسااایاری از موارد نیز ممکن اسااات تاثیرات کامال منفی بر آنها )د گذاردنمی
. کودکی که به انجام کاری مجبور شااده، در واقع تأثیر نپذیرفته اساات، بگذارد(

 تغییر داده است. ،برای فرار از تهدید ،بلکه تنها رفتار خود را در آن لحظه

ب ی  از هرگونه رف  ر  برای تأث رگذاری ع  ق   م ا م بر زن گی کودک ن   نوجوان ن،
 از  ،به ج ی آن .مس ب انه   توسل به ز ر برای کن رل آن ن خودداری کرد

 ه    ه ی مف     م ف  تی بهره جست که به ت ریج انگ زهر ش
 .ده می ت  یالت کودك را تحت تأث ر قرار 

م در ادامه، ابتدا به شناخت مقوله بی نظمی از نگاه کودک و بزرگسال می پردازی
و دالیل به وجود آمدن بی نظمی را بررسااای می کنیم و در نهایت راه کارهای 

که می تواند  "؟با کودکان بی نظم چگونه رفتار کنیم"عملیِ پاسااا این پرسااش 
 باعث تغییر و تحول در کودک شود را بررسی می کنیم!
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 بی نظمی از نگاه والدین چیست؟
ای که مادری با  مسااائلهابتدا به بی نظمی بپردازیم،  وضاااونقبل از اینکه به م

 دخترش داشت، توجه فرمایید:
 در یک جلسه مشاوره، خانمی در مورد نظم دخترش سوالی پرسید: 

سیار عالقه مند به تحقیق  11دختری دارم حدودا  ساله، اهل کارهای هنری و ب
ستم، او اهل کمک کردن به کارهای منزل  !و پژوهش ضی ه از اخالق دخترم را
مدرسه نیز، تکالیفش را به خوبی انجام می دهد و در مجمون، رضایت  است و در

 من و پدرش را جلب کرده است.

خالقیت او در انجام امور هنری و تمام کارهای مربوط به پژوهشاااش را بسااایار 
ست که از  شم این ا ست دارم، تمام تال باز نماند و بتواند  پژوهش و خالقیت،دو

 ؛که ا مشکلی که با او دارم این استاستعدادهایش را شکوفا کند! ام

 ! بع  از انج م ک ره یش، تقریب  ت  م زن گ   ن به هم ریخ ه می شود
  !راه بر یمح ی ن ی توان م  ،در خ نهدیگر طوری که به 

 
صحبت کردم و به تذکر دادم تو خودت از این  انشای بارها با او 

 وضعیت خوشحالی؟
ست هر دفعه قبول می کند که بی نظمی  بد ا

و باعث اعصاااب خوردی می شااود ولی 
 نتیجه مشاااابه ،همچنان

 است! گذشته
از دیاادگاااه ایاان 
خااانم و معموال 
لدین، هر آن چیزی که کودک  اغلب وا

 سر جای خود قرار ندهد، بی نظمی خوانده می شود!
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 بی نظمی می تواند جلوه های متفاوتی داشته باشد:
 

 منظم نکردن لباسها ▪

 قآشغال ریختن کف اتا ▪

 مرتب نکردن تخت خواب ▪

 غذا خوردن در هر جای خانه ▪

 به هم ریختگی در لوازم مدرسه ▪

 و مواردی از این قبیل ... ▪

 
 به صورت کلی می توان اینگونه گفت؛ 

 می شود.عنوان بی نظ ی از نظر آنه ، که مط بق م ل  ال ین ن ست،  رف  ریهر 

 بی نظمی از نگاه کودک چیست؟
 با نگاه والدین متفاوت است!عموال م ،بی نظمی از نگاه کودک

 بی نظ ی رخ داده است! از نظر ا  ، مع وال  ق ی کودکی ن وان   س له اش را پ  ا کن 

به همین دلیل اسااات که کودکان اگر تخت خواب خود را منظم نکنند، دچار 
ساس بی نظمی نمی کنند، زیرا به راحتی  شوند و به هیچ وجه اح شکلی نمی  م

 نامنظم بخوابند. رگردند و دوباره روی همان تخت خوابِمی توانند شب ب
یا به عنوان مثالی دیگر؛ اگر کف اتاق آشاااغال بریزند، از نگاه کودک، بی نظمی 
رک نداده اسااات، زیرا خیلی راحت می توانند، در همان اتاقی که آشاااغال روی 

 زمین ریخته اند، به بازی خود ادامه دهند!
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 :ثالها این باشد؛ کودک به راحتی شرون بهو شاید یکی از جالب ترین م

 !بازی کردن ▪

 !درست کردن ▪

  !خوردن ▪

 و کارهایی از این دست می کند! ▪

سباب بازی  ست که ا سی ه شود، حتما ک ست وقتی کارش تمام  زیرا مطمئن ا
هایش، خورده کاغذهای ریخته شاااده، باقیمانده و  رف غذا را جمع کند و به 

ی تواند یکی از والدین باشد و یا هر کسی که به امور سامان دهد. حال این فرد م
 منزل می آید و امور نظافت خانه را به عهده دارد!

مع وال کودک ن   نوجوان ن زم نی احس س بی نظ ی می کنن  که در ر ن  ک ره ی 
 خودش ن، مشکل به  جود آی ! این  یژگی مع وال در نوجوان ن ن ز دی ه می شود. 

تاقش و یا بی کودکاسااات، وقتی از  به همین دلیلاحتماال  تان می خواهید ا
 :می شنویدنظمی های ایجاد شده را سامان دهد، این جمالت را 

 

 نظم از نظر من اینه! ▪

 قول میدم منظمش کنم! ▪

 میشه فردا منظمش کنم؟! ▪

 به اتاق من دست نزنید! ▪

 چرا میگید اتاق بی نظمه! ▪

 به کارهای من، کار نداشته باشید! ▪

 چطوری باید منظمش کنم!من نمی دونم  ▪

 کجاست! ،بی نظمی وجود ندارد! خودم می دانم هر چیز ▪
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سی کنیمدر این کتاب می خواهیم این گونه برخوردها از طرف فرزندان  و  را برر
 سازی نظم، خواهیم پرداخت!درونی بیشتر به موضون

 مسئلهآغاز 
شدزمانی که تعریف بی نظمی، از نگاه کودک و والدین با هم متفاو سائل ت با ، م

بین آنها شاارون می شااود. این مسااائل می تواند شاارون درگیری های لفظی، از 
 جمله:

 شلخته! ▪

 کالفم کردی! ▪

 چقدر بی نظمی! ▪

 از دست تو چه کار کنم؟! ▪

 بزار بابات بیاد، بهش می گم! ▪

 ...قبیل و حرفهایی از این  ▪
 

بدنی، قهر یه  به تنب گاهی  باشاااد و  نه ن ند فقط اینگو کردن،  درگیری می توا
و کارهایی شاابیه به این باشااد. نکته شااگفت انگیز  شاتاقبه فرسااتادن کودک 

اینجاسااات، تقریبا هیچ کدام از این مدل رفتارهای هیجانی، کودک را مجاب به 
 نظم و نظافت نمی کند!

 به نظر خیلی ساده می رسد! مسئله

  ال ین می گوین : منظم ب ش! کودك ن منظم است!
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 این طور نیست؟!
 عیت این است که موضون به این سادگی ها نیست! واق

به عنوان ، از تفاوت در نون نگاه والدین و کودک به وجود می آید. مسااائلهاولین 
که چندین طبقه دارد و در خود  فروشااگاه بزرگیبه همراه خانواده به اگر نمونه، 

حتماال وارد شااوید، ا تعداد زیادی مغازه و شااهر بازی و غیره را جای داده اساات،
تنون اجناس و خدمات مغازه ها می شاااوید و شاااما )والدین( بیشاااتر مجذوب 

شهر بازی کوچکی که  سایل بازی و احتماال  کودکان، مجذوب پله ها، نرده ها، و
در فروشگاه وجود دارد! شما دوست دارید با خرید و رفتن از این 
ید و کودکان  قت خود را ساااپری کن غازه و به آن م غازه  م

د با باال و پایین رفتن از پله ها و بازی کردن با دوسااات دارن
وسااایل بازی، خود را مشااغول کنند و به احتمال زیاد، همین 
تفااوت در دیادگااه بااعاث بروز 
مشااکل می شااود! برای رفع 

، گام اول می تواند مساائلهاین 
صورت  سی  شد که هر ک سئلهاین با را از نگاه  م

طرف مقابل نگاه کند و بتواند از دید او 
که   ته توفع این ند! الب گاه ک ماجرا ن به 
ند شاااما را درک کند و از  کودک بتوا

نگاه کند، توقعی  مسئلهدیدگاه شما به 
غیر منطقی اسااات، پس یکی از بهترین 
روش ها این است که شما بتوانید از دیدگاه 

ید! گاه کن ماجرا ن به  ند در نظم  کودک  که می توا های مفیدی  کار یکی از راه 
 ا کمک کند این است که:آموزی به شم

 هرگ ه بی نظ ی مش ه ه کردی ، سعی کن   از نگ ه کودك به م جرا بنگری !
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فلسفه نظم )به جای مقدمه!(  فصل پنجم: 

 کودکان بی نظم هستند؟فصل چهارم:   •

 فلسفه نظم )به جای مقدمه!(فصل پنجم:  •
 :اجازه بی نظمی به کودکان بدهید!فصل ششم  •

ظمی از دنیای دیجیتالنفوذ بی ن :فصل هفتم •



 

 در این فصل ...

 حریم شخصی 
 منافع رعایت حریم شخصی 

 پسرها و دخترها در حریم شخصی 

 

 فلسفه نظم )به جای مقدمه!(

 ممکن است سوال بپرسید چرا مقدمه را در این قسمت قرار داده ام؟
ست، در مورد نظم و نظافت کودکان،  شنهادی، واقعیت این ا شهای پی معموال رو

 ؛که به آن معتقدم این استمن ! اما دیدگاهی که فتار والدین متمرکز استبر ر

 ش ن ب شن ! کودک ال ین نب ی ، مسئول ت  م ک ره    رف  ره ی 
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خود را اینگونه مسااائول می دانند، اجازه تصااامیم گیری را از والدین زمانی که 
سلب می کنند، حریم خصوصی آنها را رعایت نمی کنند و به هکودک مین شان 

 دلیل با کودک خود به لحاک کالمی، فیزکی و ذهنی درگیر می شوند.

از این رو تصمیم گرفتم ضمن اینکه روشهای جلوگیری از درگیر شدن کالمی و 
شاره ادامه کنم، در می فیزیکی را ارائه  شهایی ا به رو

درگیریهای  ،کنم که والدین بتوانند با اجرای آنها
ح به  کان را  با کود قل ممکن ذهنی خود  دا

 برسانند!

انجام این با  ،ذکر این نکته نیز قابل توجه اسااات
ها  نه تن ها  کنید، نمی خود را رها کودک روش 

بلکه با این شیوه ها، راه چگونه منظم شدن را به 
 حتی از سنین کودکی! .می آموزید آنها

 همان مثال معروفی که می گوید؛

 اگر  ن   به ا  م هی ب ه    ک ر ز س ر کاگر می خواه   انس نی را برای ی
 می خواه   برای ع ری ا  را س ر کن   به ا  م ه گ ری ی د ده  !

 مطرح است. "1یادگیری چگونه یادگرفتن"این مفهوم در روزگار ما تحت عنوان 

نظم را از دیدگاه فلسفی در ذهن کودک جا بیندازید،  موضونبرای اینکه بتوانید 
 ودک را بشناسید و رعایت کنید! الزم است که برخی از حقوق ک

 
 

 
1 Metacognition  
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ست. کودکان  ،یکی از مهمترین حقوق فرزندان ایجاد و حفظ حریمی برای آنها ا
 باید بتوانند در حریم شخصی خود به لحاک:

 کالمی ▪

 فیزیکی ▪

 و ذهنی  ▪

 این حریم با حریم والدین متفاوت باشد.  ،آزادی داشته باشند، هر چند
 

  پيری زودرس! 
 : اينهابه  هيشب يدمالت ن،ياز والد يمعموال برخ  

  "!یخسته ام کرد"
 "شدم از دست تو! ريپ"
 "!؟یريبگ ادينظم  يخواه يم يک"

 یريآن در کودم خود، از پ تيکنند. با عمل کردن به فلسفه نظم و رعا ياستفاده م اديز را... 
ت، کمتر نظم را به دوش شما اس تيکه تمام مسئول ي! تا زمانديکن يم یريزودرس تان، دلوگ

 !ديد دياو خواه يدر زندگ

   
   

شهایی ،در ادامه صی و رو شخ صی، منافع رعایت کردن حریم  شخ  درباره حریم 
کمی بیشاااتر را رعایت کنید،  تانکودککه با آن می توانید حریم شاااخصااای 

 صحبت خواهیم کرد.

 حریم شخصی او را محترم بشمارید!
کل قای ران ک 1آ ند یکی از ار قد تاق کودکان، محترم  ان مهمِمعت جاد نظم در ا ای

 ست. اوشمردن حریم خصوصی 

 
1 Hal Edward Runkel 
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عا حریم  اگر واق
آنها  عاطفیِ

ترم  را ماحا
بشاااماااریااد، 

توانید اتاق یا نمی
بخشااای از یک اتاق را در 

ه یار آن یداخت مل ا قرار ده ما در ع ، ا
شاماسات. اگر اتاق در  طوری رفتار کنید که گویی هنوز متعلق به 

پس دیگر نگهداری، زیر و رو کردن، نظافت کردن )یا نکردن!( و اختیار آنهاسات 
سااامان دادن آن هم به عهده خود آنهاساات. این یعنی آنکه نمی توانید ناگهان 

 وارد اتاق آنها شوید.

  ارد شوی .  ،اب  ا در بزن     سوال کن   که می توان   داخل شوی    اگر اج زه دادن 

 
اراحتتان کند، چون در صااورتی که مهمان به ن ،البته ممکن اساات این موضااون

احتماال بی نظمی را به خانه شااما بیاید، اتاق آنها را بخشاای از خانه می بیند و 
شما می  شماگذارد و تحمل این موضونحساب  ست ، برای  لذا ممکن  ،سخت ا

شما و کودکتان ست بین  شید این  ،ا شته با درگیری به وجود آید. اما به خاطر دا
برای او منافع  ،م رعایت حریم شخصی کودک است که در بزرگسالیهمان مفهو

 زیادی خواهد داشت.
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 منافع رعایت حریم شخصی در بزرگسالی
 شما ویژگی های زیر را داشته باشد؟!کودک دوست دارید 

 

ستدختر  تانکودکاگر  ▪ سرانی را که ا سالی بتواند، پ ست دارید در بزرگ ، دو
د شااوند را بیرون کند و اجازه ندهد که خواهند در حریم شااخصاای او وارمی

 کسی حریم او را بشکند؟!

شااما پساار اساات، دوساات دارید در بزرگسااالی بتواند در مقابل کودک اگر  ▪
درخواساات دوسااتانش برای مصاارف مواد مخدر، مشااروبات الکلی، روابط 

در حریمش را به ی شبیه به اینها، محکم باشد و اجازه ورود دنامتعارف و موار
 ندهد؟!ا هغریبه

 
ضای  صی یا ف شخ شتن حریم  شتری برای دا ضای بی وقتی والدین داوطلبانه ف

فرزندان فراهم می کنند، نگرانی و اضطراب آنها را از بین می برند و به  خصوصیِ
احتمال بیشاااتری باعث جدایی آنها از مواد مخدر، آمیزش جنسااای، گروههای 

 خالفکار یا خودکشی می شوند. 
 

  !واکنش هيجاني 
کردن و  هي)داد زدن، قهر کردن، چشــــم نازم کردن، تنب يجانيه یما به واکنش هاکودکان   

 يعاطف یخواهند که ما فضــــا يم شــــتريندارند! آنها ب یازيدنس!( ن نياز ا یگريد یرفتارها
شمار تيکه فرد ميريبگ اديو  شان قرار دهيماريدر اخت یشتريب . هر چند ميآنها را محترم ب

 یها ميخود تصم ،ما کودکانباشد، اما اگر  نيمطالب ممکن است سنگ نيا دنيشنکه احتماال 
ما  يفرو نشـــاندن نگران یبرا ،ميبهتر از آن اســـت که آنها را وادار کن يليخ رند،يبگ فيضـــع
 !رنديبگ ميتصم
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 ،در نظر بگیریدتان کودکیا نه! اگر با خونسااردی قلمرو خاصاای برای  باور کنید
تصمیم گیریهای ضعیف و نادرست خیلی کمتر می شود. آرام ساختن و احتمال 

 می فهماند: کودکانحفظ خونسردی خود، به طرز بسیار موثری به 
 

 تصمیم گیریهای ضعیف و قوی، هر کدام چه نتایجی خواهند داشت! ▪

شااان اتماین باعث افزایش کیفیت تصاامی ،دگذاریباحترام  شااان،به تصاامیمات ▪
 شود!می

صمی ▪ شتر تحلیل کنند، هر چه ت شان را بی شتری مات  ،در آیندهبه احتمال بی
 تصمیمات قوی تر خواهند گرفت!

 

، برای ایجاد نظم کودکانممکن اساات به رساامیت شااناختن حریم خصااوصاای  
درونی، در عمل کار مشکلی باشد. اما همانطور که برقراری یک ارتباط محترمانه 

والدین به همان دلیل که  .ی شااوددو سااویه، همواره با پیشااقدمی والدین آغاز م
نمی توانند منتظر بمانند تا کودک به آنها و خودشاااان احترام بگذارد، در مورد 

نباید تعیین کنند والدین چگونه از قلمرو خود  اگر کودکان،حریم خصوصی نیز؛ 
چگونه از حریم  ،گیرندنتصمیم  کودکبرای بهتر است استفاده کنند، والدین نیز 

 کنند. خود استفاده

 یک ام   ز ن ست، بلکه یک حق است! این فض  م علق به آنه ست؛

به انتخاب های کودک جهت بدهند، در نهایت آنها )والدین( الدین وبهتر اسااات 
، بگویند که چگونه احساس کودکانشاننمی توانند به هیچ کس دیگری، به ویژه 

 کنند!
تربیتی فعالیت که به عنوان متخصاااصاااان  2و جوان میلر 1اساااکات تورنساااکی

دچار  ،ساااله اش 4دختر  ،که گاهی کنند، داسااتان مادری را نقل می کردندمی

 
1 Scott Turansky 

2 Joanne Miller 
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بدقلقی و بد اخالقی می شد. او تصمیم گرفت که حالت عاطفی دخترش را درک 
کند و برای درمان آن تالش کند. در این مواقع دخترش را بغل می کرد، قلقلک 

. گاهی این روش ها موثر بود، اما یا همراه او کلوچه درسااات می کرد ،می داد
گاهی دخترش همچنان به بدخلقی ادامه می داد. سااارانجام یک روز مادر به 

 دخترش گفت: 

 ظ هرا می خواهی م تی ن راحت   غ گ ن ب شی   ک ر زی دی از دس م 
 برن ی آی . هر  قت ح لت به ر ش  به من خبر ب ه!

شخصی  ستی انجام داد. کودکاین مادر تالش خود را برای حفظ حریم  ش به در
حفظ حریم شااخصاای به این معنی نیساات که کودک را به حال خود رها کنید، 

به او بفهمانید، تمام کارهایی بلکه به این معنی اساات )حتی در ساانین کودکی( 
که از دسااتم برمی آمد برای ناراحت نبودنت انجام دادم ولی اگر دوساات داری 

خا کاری بر ناراحتی و غمگین بودن را انت یت  ب کنی، از دسااات هیچکس برا
 آید.نمی

فراموش نکنید، اگر کودک بعد از ناراحتی اش دوباره به شااما رجون کرد، او را با 
 :قبیلگفتن جمالتی از این 

 

 چی شد، دوباره اومدی سراغ من؟! ▪

  اهرا تصمیم گرفتی از کله شق بازی دست برداری! ▪

 دیدی بهت گفتم ارزش نداره! ▪

 و ... ▪
 

 از آمدن پیش خودتان منصرف نکنید! او را
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 کودکانهشت روش برای ایجاد و حفظ حریم شخصی 
حریم شاااخصااای و میزان اهمیت آموزش آن از کودکی  موضاااونتا اینجا به 

پرداختیم. در ادامه روشهایی را با همدیگر بررسی می کنیم که به صورت عملی 
 بتوانید آن را در زندگی خانوادگی به کار گیرید.

 تان اجازه تنهایی بدهیدودککبه 

هر چه زودتر نگرانی خود را از بساااته 
ر زدن و اجازه بودن در برطرف کنید، دَ

به  که  ید  قدر تمرین کن گرفتن را آن 
صااورت عادت درآید، در ضاامن اگر به 

گفتند به آنها بگویید که بعدا  "نه"شااما 
 می آیید.

 

  گرانی خود را از نامرتب بودن اتاقش کم کنیدن

ر اتاق مال آنهاسااات پس بگذارید مطابق میل خود آن را نگه دارند. به آنها اگ
یل  به دال بار  ید سااااالی دو بگوی
بهداشااتی کل خانه باید تمیز شااود 
شود. در  شامل اتاق آنها هم می  که 
فاصله این دو برنامه اجازه دهید اتاق 

شد. هر وقت  ،آنها شان با مال خود
حت  نارا تاق  تب بودن ا نامر از 

 و ه اتاق خود برویدشاادید ب
 آنجا را تمیز کنید. 
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شکال ندارد  شتن اتاق آنها چه فکر که البته ا شما درباره روال تمیز نگه دا بدانند 
شان،  شدن به اتاق رد کنید می کنید و حتی می توانید دعوت آنها را برای داخل 

سید روی و بگویید:  سباب بازی های کف اتاق پا بگذارید وبه علت آنکه می تر  ا
شوید شکنید، به اتاق وارد نمی  صل قرار است آنها را ب . )فراموش نکنید در این ف

 (!خود خالص شویدکودک به لحاک ذهنی از درگیر شدن با 
 

  بدتر نشود! د،يمواظب باش 
به  هيو کنا نيدمالت ســــنگ د،يندار يلياگر قصــــد ورود به اتاق را به هر دل ديدقت کن يليخ  

 :ليقب نياز ا يالت. دمدييکودم خود نگو
 !اميکه اتاقت منظمه، نم نقدريا
 بشه! فيترسم لباسم کث يم

 و ...
خواهد گرفت، ا رات  اديکار را  نيا نکهيضـــمن ا د،يکن يبا کودم صـــحبت م زيآم هيکنا يوقت

 در ذهنش به دا خواهد ماند! ،هم یبد و ماندگار

   
   

 به انتخاب های آنها احترام بگذارید

دهید و بگذارید تان به او پول تو جیبی کودکمثال؛ متناسااب با ساان  به عنوان
ست  ست، مهم این ا ست دارد آن را خرج کند. کم بودن پول مهم نی هر طور دو

 که او به میل خود آن را استفاده کند

با او  نداز، خرج کردن، بخشااایدن و ...(  باره راه های خرج کردن پول )پس ا در
 !از پولش نگه داری کند ،اشته باشید بهتر از شماصحبت کنید، اما انتظار ند
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تان قدر پول را بداند و سااانجیده آن را خرج کند، باید کودکاگر می خواهید 
و هر طور که دلش خواساات با آن  اجازه دهید واقعا پول از آن خودش باشااد!

  رفتار کند.
ید  که می توان راه دیگری 
های او احترام  خاب  به انت

ست که با بگذارید، زمانی  ا
هم به خرید می روید تا برایش 
لباسی تهیه کنید. اجازه دهید 
رنگ لباسش را خودش انتخاب 

 کند.
اگر برای او اسااباب بازی می خرید، اجازه دهید با آن بازی کند. اسااباب بازی را 
سد!( نگه داری نکنید، به این  ستش به آن نمی ر باالی کمد )جایی که کودک د

ست خر سباب بازی را خریداری کرده اید )با هر دلیل که ممکن ا شود. اگر ا اب 
 قیمتی( اجازه دهید خودش برای آن تصمیم بگیرد!

 اگر سخت است ی  دل  ن می سوزد که اسب ب ب زی گران ق   ش را 
 خراب کن ، اصال برای ا  اسب ب ب زی گران ق  ت نخری !

 قرار نیست همواره از احساسات کودک سردربیاورید

چه احسااااسااای دارند )گاهی بزرگترها هم  کان خودشاااان نمی داننداغلب کود
شما!همین طورند شی از نگرانی  ستن احساس آنها ،( نیاز نا وضعیت را  ،برای دان

دشوارتر می سازد. برعکس هر چه شما کمتر بخواهید بدانید، آنها بیشتر با شما 
 صحبت می کنند. 
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، بلکه به معنی خونسردی و در این به معنی نادیده گرفتن احساسات آنها نیست
ها نشان آنعین حال مرتبط بودن است. بنابراین جویای احساسات آنها شوید، به 

کنید  شاندهید که مایلید کمک
تا احسااااساااات خود را ابراز 
که  ما این ضااارورت  ند. ا کن

آنها  ،اطمینان حاصااال کنید
یا احساااس کرده درساات فکر 

یدمی گذار نار ب ند را ک زیرا  .کن
 وشما است خود از نگرانی  جکاوی،کن این

 معموال به خودتان بستگی دارد.

  ق ی ر ی موضوعی زی دی حس س می شوی  ک ر ب تر می شود،  ق ی احس س 
 بع تر ب  ا  صحبت کن  . ک ی .ن راح ی می کن ، زی د به ا  گ ر ن ه  

 نیاز خود را برای دانستن چراها نادیده بگیرید

  ؛را می دانست و می توانست اگر فرزند شما دلیل کارش

 برای کتک زدن برادر کوچکتر  ▪

 جیم شدن از مدرسه  ▪

 به هم ریختن اتاقش ▪

 و دالیلی از این قبیل ... ▪

یل حساب شده تحویل شما بدهد، ترس و نگرانی شما فرو می نشست، زیرا دال
در این صااورت کار خود را توجیه می کرد! اما اگر با دروغ این کار را انجام دهد 

توجیه کردن کارهای غلطش!( در این صااورت نه تنها نگرانی شااما کاهش پیدا )
 .ی کند بلکه افزایش هم پیدا خواهد کردنم
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 پس از هر طرفی به موضوع نگ ه کن  ، پرس  ن سوال درب ره اینکه 
 چرا ات قت را منظم نکرده ای، ک ری ب هوده است. 

الت تدافعی قرار می دهد. کمترین اثر این کار هم این اسااات که کودک را در ح
در مقابل کاری که انجام داده است  ،در این صورت شما از فرزندتان می خواهید

 آسیب می زند!و کودک، رابطه مهربانانه شما به از خود دفان کند، این 

 اجازه دهید تقال کنند و دست و پا بزنند

سا دهید و به او بگویید برای سواالت فرزندتان را پا شه  شکالت  اگر همی حل م
 ، کشف و نوآوری را از او می گیرید.آموزی مهارت ،چه کار کند، فرصت رشد

اتاق مواجه می شود، راحت ترین و بی نظمی با به هم ریختگی کودک زمانی که 
 ؛ که بگوید کاری که از دستش بر می آید این است

 من ن ی توانم این ک ر ر  انج م ب م! !م م ن

دن این جمالت، قدرت و جالب اینجاست که شنی
برای حل مشکل  ،عجیبی در برانگیختن والدین

 واکنش کودکااان دارد. امااا اگر
دهید، این نبه خرج زده شااتاب 

فرصااات را از آنها می گیرید 
بتوانند جواب  شااانکه خود

 را پیدا کنند.
 این گونه مکالمات احتماال بتواند جایگزین بهتری باشد:

 خب ت  ح ال چه ک ر کردی؟ن ی تونی؟ این اصال خوب ن ست!  •
 پس از پاسا، می توانید از فرزندتان بپرسید:

خب! ح ال می خواهی چه ک ر کنی؟ ب  توجه به راه حل ه ی گذش ه چه ر شی به  •
 ذهنت می رسه؟
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 تان بدهیدکودکاجازه مخالفت به 

مخالفت به اجازه اگر خیلی سااخت اساات. اما  ،برای والدین نگران ،انجام این کار
د. برای شو، احترام متقابل عمیقی در روابط شما با او ایجاد می بدهیدتان کودک

 بپرسید:از او سواالت قبیل این از این کار می توانید 
سایلت را پیدا  ▪ من فکر می کنم اگر اتاقت را منظم کنی، راحت تر می توانی و

 کنی! نظر تو چیست؟
شتر توجه کنی )مثال هر روز  ▪ صی ات بی شخ حمام بروی( هیچ اگر به نظافت 

 وقت بوی بدی نمی دهی! آیا من درست فکر می کنم؟
 موضاااونبا این روش عالوه بر اینکه او یاد می گیرد چگونه ابراز وجود کند و به 

عزت نفس او می پردازید و آن را رشاااد می دهید، همچنین دالیلی که از نظر 
 شما مهم هستند برای نظم پذیری را می آموزد. 

ب ش  که در این صورت پذیرف ن  کن است اس  الل ا  از ش   قوی تر در این م  ن م
 بس  ر ع  قی در ر ابط ش   خواه  داشت! ت ن، ت ث راتکودكس  الل ا

 به عالئم غیر کالمی توجه کنید
تان در زمانهایی که می خواهید کودکساعی کنید از نگاه مساتقیم به چشامان 

ض چشم پوشی کنید. می دانم که ممکن ، وعی در مورد نظم را یادآوری کنیدمو
 است این مفهوم در ذهن شما کمی مسخره و نو هور باشد.

دهن ( دس ور  ن )مخصوص  زم نی که می خواهن  کودکمع وال نوع نگ ه کردن  ال ین به 
 .نگران کنن ه   غ ر ق بل تح ل است این ح لت برای آنه  .ب  ح ل ی از چشم غره است

تان بساایار مهم اساات. با کودکانی یادآوری مقررات به انتخاب زمان مناسااب برا
توجه به زبان بدن یا همان زبان غیر کالمی می توانید )برای اطالعات بیشااتر در 
این زمینه به کتاب همسااارداری با گاو بنفش می توانید مراجعه کنید و درباره 

 زبان غیر کالمی مطالب مفیدی را بیاموزید( زمان مناسب را درک کنید!
ودکی که از موضاااوعی ناراحت اسااات و این مطلب را در چهره خود نمایان ک

 کند، زمان مناسبی برای تذکر دادن یا یادآوری مقررات نیست!می
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 ش:کودکگفتگویی بین یک مادر و 
در پایان این بخش گفتگویی واقعی که بین یک مادر و کودکش در مورد نظم، 

 انجام شده است، توجه کنید:
 ی دونم امشب باید اتاقم رو تمیز کنم، اما االن خیلی خسته ام!مامان م کودک:

 عزیزم واسه چی باید اتاقت رو تمیز کنی؟ مادر:
 واسه اینکه شماها همیشه منو مجبور می کنید! کودک:

 عزیزم، اگه دوست نداری، مجبور نیستی اتاقت رو تمیز کنی، اتاق خودته! مادر:
 چی؟ از کی تا حاال؟ کودک:

 وقتی تصمیم گرفتم که اتاق در اختیار تو باشه! از مادر:
 اما تمیز کردن این اتاق خیلی طول می کشه! کودک:

 عزیزم، مجبور نیستی اونو تمیز کنی. مادر:
 مجبور نیستم؟ کودک:

نه! اگر دوست نداشته باشی، مجبور نیستی. اما اجازه بده یه چیزی بپرسم؛  مادر:
 دوست داری اتاقت تمیز باشه؟

 خُب، دوست دارم جای هر چیز رو بدونم! کودک:
 پس تمیزش کن! تازه اگه بخوای منم می تونم کمکت کنم! مادر:

 اما خیلی طول می کشه، در ضمن منم خسته ام! کودک:
 پس تمیز نکن! مادر:

 }بعد مادر حرکت می کند که از اتاق خارج شود{
 اما مامان! کودک:

 چیه عزیزم؟ مادر:
جام بدم و فردا هم تمومش فکر کنم امشاااب ب دختر: تونم مقداری از اون رو ان

 کنم. حاال مجبور نیستم حتما امشب تمومش کنم.
 فکر خوبیه! اگه کمک خواستی خبرم کن! مادر:





 

 

کودکان بدهید!  فصل ششم: اجازه بی نظمی به 

 کودکان بی نظم هستند؟فصل چهارم:  •

 فلسفه نظم )به جای مقدمه!(فصل پنجم:  •

 ه بی نظمی به کودکان بدهید!:اجازفصل ششم  •

نفوذ بی نظمی از دنیای دیجیتال :فصل هفتم •





 

 در این فصل...

 کمی بی نظمی 
 خالقیت و بی نظمی 

 ریاضی و بی نظمی در کودکان 

 بی نظمی کودکان و دانشمندان فردا 

 که اجازه دهید کودک کمی نامنظم باشد! دلیل ۸
ع کنید و دیگر مطالعه این اگر دیدن این عنوان باعث شااده اساات، کتاب را جم

کتاب را ادامه ندهید، از شااما خواهش می کنم، صاابوری کنید و تا انتهای این 
 فصل با من همراه شوید. 

سائل با  شدید، گاهی اوقات دلیل بروز م ضون مواجه  شته با این مو صل گذ در ف
ست ،کودکان شما به  ؛این ا سئلهنگاه  ست و همین  م امر، با دیدگاه او متفاوت ا
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تان نوزادی شیرخوار کودکوقتی باعث بروز اختالف بین شما و کودک می شود. 
تان در کودکدیدگاه های شما با هم متفاوت بود، ولی چون توقع تان از  ،نیز بود

مورد نظم و نظافت بسیار کم بود، حتی به راحتی جای او را نیز عوض می کردید 
میز می کردید و به همین دلیل تو کثیفی که کودک انجام می داد را به راحتی 

 ای بین شما و کودکتان، رک نمی داد! مسئله
اما چرا او هر چه بزرگتر می شود، اختالف نظرتان باهم بیشتر می شود و بر سر 

 و مشکل برخورد می کنید؟! مسئلهتعریف نظم با همدیگر به 

  م!گ هی ا ق ت ن  ز است نظم را از دی گ ه کودک ن  ن، د ب ره تعریف کن

در ادامه می خواهیم نظم را با نگاه های متفاوت تری تعریف کنیم و ببینیم اگر 
چه ثمراتی برای  ،نظم نگاه کنیم وضاااونبه م ،دلیل ۸با این دیدگاه ها و با این 

 داشت! دمان خواهکودکخود و 
 لطفا با من همراه شوید...

  

 گانه او را پرورش می دهید5حواس دلیل اول: 

تاق خوابش یا حمام با او بازی در منزل، ا
راه بندازید و از مزایای  "کثیف بازی"

بیشاامار این بازی هیجان زده شااوید! 
یا  یک گیالس  ید  بد جازه  ا

شبیه به این را  چیزی 
بین انگشاااتان پاهایش 

تان لذت ببرید. این تجربه قرار بدهد و بعد از آن، از صدای شنیدن خنده کودک
بهتر از هر بازی  ،کند درک کند که دنیای او های احساسی به کودک کمک می

 کامپیوتری، تبلت، موبایل، تلویزیون و چیزهایی شبیه به این است. 
می توانید با او به پارک بروید یا در منزل )اتاق خوابش( به او اجازه دهید، تمام 

با هم بازی  انجام این کار،اساااباب بازی هایش را روی زمین پهن کند، بعد از 

http://life-skill.ir/


 51 !دیبه کودکان بده ینظم یفصل ششم :اجازه ب

بسااازید، خاله بازی کنید و بعد از مدتی با همدیگر جمع کنید! مهارتهای  کنید،
 دست ورزی او را تقویت کنید. 

 قبول داش ه ب ش   ی  نه! این لحظ ت فرصت ه ی بس  ر من سبی برای 
 س خت ی  افزایش توان ن ی   مه رته ی کودك ش   است. 

قی او تاکید کنید! با برای مثال، اگر می خواهید روی مهارتهای ریاضااای و منط
کودک خود شاارون به شاامردن قفسااه های کثیف کنید یا کتابهای نامنظم و 
  همچنین می توانید آشااغالهایی که روی زمین ریخته شااده اساات را بشاامارید
شد( زمانی  شا با سن کودک و طراحی بازیهای مختلف می تواند راهگ )توجه به 

می کنید، توانایی مغزش را برای که چند حس از حواس چندگانه را در او درگیر 
 یادآوری چیزهای یادگرفته شده، بیشتر می کنید.

ست، به همین دلیل وقت خوانندگان  ضون ما طراحی بازی نی ضر مو در حال حا
عزیز را در این زمینه صرف نمی کنیم، ولی اگر دوست داشتید در زمینه بازی با 

ری بدانید، می توانید به ، مطالب بیشااتبدون وسااایل هزینه بر و پیچیده کودک
وب سااایت ما، بخش فروشااگاه مراجعه نمایید و محصااول ویدیویی را که برای 
بازیهای خالقانه با کودک، آماده کرده ایم را خریداری نمایید و از دنیای کودکان 

 لذت ببرید! آدرس سایت ما به این قرار است:
Life-Skill.ir  

 
  خاطره ساز شويد! 

رخ  يچه اتفاق قاياســــت و دق يمربوط به چه زمان د،يخود دار نيکه با والد یه اخاطر نيبهتر  
 !د؟يآور اديبه  ديتوان يداد؟ م
شست، پدرم  يظرف ها را م شهيستند؛ مادرم همين نهاياز ا يکيخاطره ماندگار شما،  مطمئنم
 داد! يرا م لميکرد! پدرم خرج تحص يرفت، مادرم غذا درست م يسرکار م
کارها کن ني! اگر همواره وقت صــــرف اديکنن فراموش  یبرا یخاطره ا چيه بايتقر د،يدور 

 شد! ديدر ذهن او ماندگار نخواهو احتماال  ساخت ديکودم خود نخواه
 !ديو خاطره ساز شو ديده هيرو رييتغ
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 دانشمند آینده را رشد می دهیددلیل دوم: 
نه خود راه دهید، یک گشااات زمانی که آمادگی داشاااتید کمی کثیفی را به خا

کوچک در باغچه حیاط خانه تان )پارک یا فضاااهایی شاابیه به این( بزنید و از 
ها بازی  باب  با انوان اسااا جازه  ی معمولی،بازی کردن  ید. در عوض ا پرهیز کن

بدهید کمی خاک را لمس کند و با آن بازی کند. برای مثال با یک تکه چوب 
ساخت یک مجسمه، قلعه و شبیه به این کنید. البته می  شرون به  یا هر چیزی 

چیزهایی یا اگر دوسااات دارد با بیلچه خودش و  ،توانید به او پیشااانهاد بدهید
کار ساخت و ساز را انجام دهد و در نهایت او را با خالقیتش تنها  بیلچه،شبیه به 

 بگذارید و نظاره گر باشید. 
تراس، حیاط پشتی یا ...( یک  اگر برایتان امکان پذیر است در یک جایی )حیاط،

یالتان از آلودگی هم راحت جعبه با مقدار کافی ماساااه برای او تهیه کنید که خ
)البته به شااخصااه معتقدم که آلودگی های کنترل شااده، کودک را از  باشااد،

آن وقت می توانید او را با جعبه خالقیتش  مریضاای های زیاد مصااون می دارد!(
 ن کارهای او لذت ببرید.تنها بگذارید و یا از دید

 

انج م این ب زی ه ، م کن است، ب عث کث ف ش ن دست   لب سه ی آنه   !فراموش نکن  
 پس خودت نش نش، فقط ک ی ص بون   مواد شوین ه ن  ز است.  ت  زبرای  ،شود

 را ن راحت   عصب نی نکن  ، ه چ اتف ق ن جوری ن ف  ده است! 
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می دهند که جوابهای زیادی برای آنها وجود  را انجام در عوض آنها بازی هایی
. این بازی ها فقط یک راه حل ندارند و به همین دلیل اسااات که دنیای دارد

می شااود و قانونی بساایار مهم را  ترکشااف، کنجکاوی، خودانگیختگی آنها کامل
 تجربه می کنند:

 !اتف ق ب ف   ،اگر فالن چ ز ،چه می شود

 داخل شن ایجاد کنم؟با چه وسایلی می توانم گودال  ▪

 چه اتفاقی رک می دهد؟ ،به عنوان مثال اگر به گل آب ندهیم ▪

 اگر نسبت آب و خاک تغییر کند، چسبندگی گل چه تغییری می کند؟ ▪

اگر کمی آب به ماسااه اضااافه کنیم، چقدر می توانیم قلعه شاانی را بلندتر  ▪
 بسازیم؟

 
دارند، به عنوان مثال  همانطور که می دانید، برخی از بازها فقط یک مدل جواب

وقتی پازلی ساخته می شود، فقط یک تصویر زیبا به نمایش در می آید! معموال 
 این مدل بازی ها برای ایجاد خالقیت مناسب نیستند!

شد خالقیت و  سایلی ارزان قیمت به ر شمنددر عوض می توانید با و شدن  اندی
 تان کمک کنید!کودک

 هنری بسازد اجازه می دهید شاهکاردلیل سوم: 

تان به کثیف کاری پرداخت، الزم اسااات که او را احتماال پس از اینکه کودک
از این فرصت هم  االن وقت تمیز شدن است، ،احساس کردیدو اگر  حمام ببرید

می توانید یک کار بی نظیر را تجربه  نگذرید و کاری شاااگفت انگیز انجام دهید!
و در حمام در اختیارش قرار دهید!  کنید. برای او مقداری رنگ انگشاااتی بخرید

به او اجازه دهید روی در و دیوار نقاشی و شاهکار هنری بسازد! از این لحظاتش 
 بسیار تحسین کنید! را عکس بگیرید، نقاشی های او
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 ! خری اری کن  چ زی هم  ،ح ی ن  زی ن ست

سرمایه گذاری روی کودک بازده  نده اش برابری برای او در آی 10البته معتقدم، 
 خواهد داشت!

می توانید با کمی شااامپوی بچه 
و کمی آرد و چند قطره رنگ 

ته اجازه دهید این  )الب
مااخاالااوط را هاام 
خودش بسااااازد!( 
وسااایله مورد نظر را 
بسااازید و آنرا در 
اخااتاایااارش قاارار 

یده دیگری هم  ید! ا ده
ر که می توانید از آن اساااتفاده کنید آن اسااات که با نظارت اجازه دهید با خمی

 ریش تراش پدرش، بازی های فوق العاده ای طراحی کند!
نگ  یا هر کردن اگر قلموی ر یار قلموی دیگری مدل مو و  یددر اخت در  ،دار

اختیارش قرار دهید تا با این وسایل لذت ببرد و از آنها استفاده کند! حواستان را 
 نرود!کامال جمع کنید که رنگها و خمیر ریش در چشم، گوش و یا دهان کودک 

در نهایت می توانید بعد از انجام بازی ها، به کمک کودک حمام را نظافت کنید 
 و از انجام این کار هم لذت ببرید!

  نظافت حمام! 
 نيا ايو  تيفعال نيا ديتوان يم ي! ولفتدياتفاق ب نيرود ا يهر دفعه که حمام م ســـتيقرار ن  

 !ديتجربه کن کباري يرا ماه یباز
 اموزديرا ب آنتا کودم بعد از حمام، نظافت  د،ياستفاده کن يبه نحو مناسب ،زمان از ديکن يسع

 از فرصت با هم بودن لذت ببرد! چنينو هم
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 کودک را باال می برید محاسباتقدرت اندازه گیری و دلیل چهارم: 
یکی دیگر از دالیلی که می توانید اجازه دهید کودک کمی بی نظمی و کثیفی 

 جربه کند، آموختن ریاضیات کاربردی در زندگی است.را ت

از ری ض  ت خوبی بهره من  ب ش ، صرف نظر از کودکش ن اکثر  ال ین د ست دارن ، 
 اینکه دانس ن ری ض  ت خ ص به درد ه گ ن ن ی خورد،  لی می توان ک ره    

 را هم تجربه کن !مح سب ت فع ل ت ه یی را تعریف کرد، ت  کودك 

دید و آنها را هم مثل کودک تر شُ ه با کمی کثیفی و بهم ریختگی راحتکزمانی 
، راه دادید! به سمت آشپزخانه برای پخت و پز تانخود به زندگی سراسر منظم 

بروید. زمانی که آرد رو اندازه می گیرد یا برنج را پیمانه می کنید یا تعداد تخم 
شماره می کنید، م ست کردن کوکو  ست اتفاقاتیمرغها را برای در از این  مکن ا

 قبیل بیفتد؛

 !آرد کف آشپزخانه بریزد ▪

 !تخم مرغ سر بخورد و بشکند ▪

 !بخشی از خمیر روی اجاق گاز بریزد ▪

 و یا اتفاقاتی از این قبیل ... ▪

 
جام دهید! چرا که به آشاااپز  اما این کار را ان
کوچولوی خود آموزش می دهید ریاضااایات 

 مهم است!
ی توانند در حتی کودکان نو پا هم م

 پروژه های آشپزی کمک کنند! 
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 با این پروژه ها می توانید به آنها آموزش کوچک و بزرگ بودن را بدهید! 

 !از قاشق غذا خوری کوچک تر است ،قاشق چایی خوری ▪

 لیوان از پیمانه شکر مقدار بیشتری گنجایش دارد! ▪

ت که تخم مرغ اف مانی  ید حتی ز کار می کن کان بزرگتر  با کود اد زمین و اگر 
شکست، می توانید مفاهیمی غنی تر را آموزش دهید. مفاهیمی شبیه اصطکاک 

 را می توانید در عمل به آنها آموزش دهید!

 پس از انج م ری ض  ت سخت   ط قت فرس ! می توان   به ک ک
 کودك دلبن ت ن، نظ فت آشپزخ نه را انج م ده  ! 

 کنیداعتماد به نفس او را تقویت می دلیل پنجم: 

شتری بدهید،  ستقالل بی اگر در موقع خوردن وعده های غذایی به کودک خود ا
راه مطمئنی را در پیش گرفته اید برای اینکه به کثیف شااادن لباس یا فرش و 
غیره پایان بدهید! تنها خرج آن، دادن اعتماد به نفس و خودکفایی و مسااوولیت 

 پذیری کودک است!

 کن است ک ی از غذای خود را ب ر ناج زه ده   خودش غذا بخورد! م 
 بریزد، صبور ب ش     اج زه رش  عضالتش را به ا  ب ه  !  

برای تنظیم شاادن عضااالت دساات با کودکان 
نیازمند تمرین هساااتند! هرچه  ،چشااامها

بیشااتر تمرین کنند مهارت بیشااتری پیدا 
         می کننااد. اگر شااامااا در کنااار او غاذا 

ب خود نمی می خورید و بیرون از بشاااقا
شقاب خود را تمیز می کنید،  ریزید و ته ب

 در مدت کوتاهی او هم یاد خواهد گرفت، نیازی نیست به او تذکر دهید!
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ستقالل و  شد ا سه تکلیف انجام می دهد، به او اجازه دهید برای ر اگر برای مدر
اعتماد به نفسااش، خودش این کار را انجام دهد! البته ممکن اساات با این موارد 

 روبه رو شوید: هم

 شاید بی نظمی بیشتری در خانه ایجاد کند! ▪

 شما انجام دهید! تا زمانی کهبیشتری طول خواهد کشید زمان احتماال  ▪

 زشت تر باشد! ،ها ینسبت به بقیه هم کالستکالیفش، ممکن است  ▪

 ممکن است معلم او را به خاطر کیفیت کم تکالیفش، سرزنش کند! ▪

 الیفش را به موقع انجام دهد!احتمال دارد نتواند همه تک ▪

، او یاد می گیرد مسااتقل باشااد و و بی نظمی ها اما با وجود تمام این مشااکالت
 ساخته اید!فردی مستقل اعتماد به نفسش باال رود و این یعنی شما 

 با هنرهای دستی، خالقیتش را ارتقاء می دهیددلیل ششم: 
ا به راحتی بتوان میزی آماده کنید که ترجیحا روی آن شیشه باشد ت

آن را تمیز کرد! مقداری رنگ، کاغذ، قیچی، سااوزن، چسااب، 
سایلی از این  صرف و و صیر، لوازم یک بار م برای او قبیل ح

آماده کنید. شرون کنید به ساخت و ساز وسایلی خالقیتی! 
فراموش نکنید کودک شااما در کنار ساااختن مشااغول 

با قیچی  های آموزش دیدن هم می باشاااد. برای مثال 
صوص کودکان یاد می گیرد ببرد، بدون  مخ

 آنکه به دستش آسیب برساند!
اگر  چنینتالش کنید خالقیتش را تشویق کنید و هم درضمن
شته باشید کمی رنگ روی میز ریخت  و یا از قبل مقدماتی آماده کنید تحمل دا

 !تا بی نظمی به کمترین مقدار ممکن برسد

بی نظ ی خواه  ش ، ض ن آنکه دست  رزی می کن  انج م این ک ر ب عث به  جود آم ن 
   ق رت خود را ب ال می برد، در ج ع   جور کردن خ نه هم به ر مش رکت می کن !
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 درست هدایت می کنیدتخیالتش را دلیل هفتم: 
صورت امکان  سایل در محیطی را در  منزل برای کودک فراهم کنید که بدون و

 یط تخیالتش را بپروراند. الکترونیکی باشد! بتواند در این مح
از عروسک های کوچک به عنوان ماشین های پرنده  ،به این منظور ممکن است

صور کند. اگر فرصتی  شین هایش را به نوعی آدم ت ستفاده کند و هر کدام از ما ا
را بپرورانید، برای این  شساااعی کنید تخیالت و ینیدشااابنر او در کنا داشاااتید،

 منظور می توانید؛

 برعکس صحبت کنید )مثال بله یعنی خیر و خیر یعنی بله!(به صورت  ▪

 کاربرد دیگری داشته باشد! )مثال شمشیر، مداد باشد!( ،هر اسباب بازی ▪

عروسک ها رفتارهای متفاوت داشته باشند )عروسکی که خواب است، حرف  ▪
 می زند(

 ... قبیلو رفتارهایی از این  ▪

 
نداشاااته باشاااید. گفتن چنین  فقط فراموش نکنید در این بین به نظم توجهی

 جمالتی ممنون است:
 

 اینقدر کثیف نکن! ▪

 با فالن وسیله بازی نکن، ممکنه نتوانی منظمش کنی! ▪

 همه اسباب بازی هایت را بیرون نیاور، خیلی نامنظم میشه! ▪

 
باز گشاااایی راه تخیالت کودک ممکن اسااات به بی نظمی اتاق یا محل بدون 

 وسایل الکترونیکی منتج شود! 

  رس  ! اگر ک ر را ادامه ده  ، از ق رت تخ الت کودك خود ه ج ن زده خواه   ش !ن
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 میل به تمیزی را در او بیدار می کنیددلیل هشتم: 
مطمئنا هیچکساای زندگی کردن در کثیفی، گرد و غبار و بی نظمی را دوساات 
شتر می توان  ست که کودکان را برای بی نظمی و کثیفی بی ندارد. واقعیت این ا
هیجانی کرد و زمانی که با آنها بازیِ سااارکوب کردن تمیزی را انجام می دهید 

 خیلی مشتاقانه انجام می دهند! 
به آنها بگویید کثیف کاری و بی نظمی در طول زمان انجام بازی بالمانع اساات! 
ند. قوانینی که  بدان تدا  بازی را از اب مام قوانین  باید ت ها  البته فراموش نکنید، آن

 نده موارد زیر است؛بیان کن

 کثیف کاری در طول بازی اشکالی ندارد! ▪

 بی نظمی در طول انجام بازی بالمانع است! ▪

 !هر چیزی که کثیف می شود بعد از بازی باید تمیز شود ▪

 !همه وسایل آورده شده به جای خودش برگرداننده می شود ▪

به قوانین ▪ ید  با لذت ببری  بازی  جام این  باره از ان احترام  اگر می خواهی دو
 !بگذاری

 انجام شود! داریدو هر قانون دیگری که دوست  ▪

 
مرتب  واز او یک گزارش بخواهید برای موارد تمیز  ،در آخر بازی هم می توانید

شااده! اگر دوساات داشااتید می توانید به 
جام این نوعی کودک خود را برای  ان

بازی )چه موارد 
         کااثاایاافاای،
بی نظمی و چه 
مااوارد نااظاام و 

زی( تااامااایااا
 تشویق کنید!
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 !و تشكر تقدیر

 

گیرد. این کتاب نیز بدون شااک هیچ اثری، بدون مشااورت و رایزنی شااکل نمی
 کنم.حاصل عنایت و توجه عزیزان زیادی است، به این بهانه از آنها قدردانی می

سيار عزيزم؛ سر نازنینم،  خانوادۀ ب سميه زندکريمهم های که حمایت خانيخانم 
یۀ دلگرمیهمیشاااگی ما بهاش،  کت رو ندم،ام و حر ندان دلب  جلو اسااات. فرز
سري ستي خانمو  آقا ک مان را شاایرین و ، که به بودنشااان، شااادمانم و زندگیه

 اند. تر کردهبخشلذت
حریرفروش، به خاطر از پدر بزرگوارم، آقا مرتضاای و مادر بزرگوارم، خانم شااهال 

 دریغشان، در راه تربیتم، ممنونم!های بیا و دلسوزیهتمام زحمت
صر زندکریم سرم، آقای نا سرم، خانم پروانه نجفی، به از پدر هم خانی و مادر هم

 هایشان به من و خانواده ام، قدردانم!خاطر محبت
و بسیار دوست دارم، در صورت وجود اثرات معنوی در این کتاب، آن را به پدرم، 

در و مادر همسااارم، تقدیم کنم. امیدوارم پذیرای این هدیۀ مادرم و همچنین پ
 ناقابل و کوچک از طرف من باشند.

هایش جهت نوشااتن ها و راهنماییخاطر تشااویقپور بهپیام بهراماز آقای محمد
 آنچه که عُمری در پی نوشتن آن بودم، سپاسگزارم!

سید سیداز آقای  صطفی  سینی عزیز که اگر نبودند، کیفیت چم اپ این کتاب ح
بینید، ممنونم. از آقای مهدی امیدیگانه متخصاااص، کمتر از این بود که االن می

آرایی را کشیدند و آقای علی مقیم اسالم )برادر که با وسواس زیاد زحمت صفحه
ستاری نهایی کتاب و آقای عزیزم( به خاطر زحمت شان در ویرا سیار زیاد های ب

ت تصویرگری کتاب را کشیدند و آقای آرمین ابوالفضل مرتاضی گرانمایه که زحم
 دار بودند، بسیار سپاسگزارم.رنگانی هنرمند، که طراحی جلد را عهده
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 ؟کنیدشما چه انتخابی می

 

 به قول برایان تریسی؛

هاي فردي جامعه حاضرند براي ارتقا مهارت %20تنها 

 گذاري کنند.خود سرمايه

های فردی خود هسااتید و اولین گام در راه ارتقا مهارت %20یقیناً شااما جز همین 
 نیز موفق باشید. یهای بعداید. امیدوارم که در برداشتن گامبرداشته
 توانید دو رویکرد را در ادامه انتخاب کنید و با آن بقیه زندگی خود را طی کنید.شما می

ماالً رويكرد اول. ید و احت عه کرد طال تابی را م عه، ک جام ند اکثر افراد  تاب  مان از ک
)چون کتاب را تا انتها مطالعه کردید( پس از مطالعه کتاب، پس  خوشتان آمده است

از مدتی نکات و مفاهیم آن از ذهنتان خارج می شااود و دوباره مساایر قبلی زندگی 
 خود را بدون هیچ تغییری ادامه می دهند.

مانند اقلیت خاص در جامعه، با مطالعه کتابی ساااعی در اجرای نکات  رويكرد دوم.
ب ید و  تاب می کن قا ک ندگی خود، ساااعی در ارت ا تالش برای تغییر در مسااایر ز

 های فردی خودتان خواهید کرد. مهارت
 انتخاب با شماست!

 
اینکه کدام رویکرد را انتخاب می کنید، کامالً به عهده شاماسات ولی اگر خواساتید 

شوم تجربیاتتان را در اختیار ما قرار رویکرد دوم را انتخاب کنید، بسیار خوشحال می
بگویید  Life-Skill.irهایتان در سایت مهارت زندگی ها و شکستدهید و از موفقیت

 تا دیگران هم بتوانند از تجربیات شما استفاده کنند.

 به اميد افزايش مهارت شما عزيزان

 اسالممهدي مقيم
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 (Skill.ir-Life)موسسه مهارتهای زندگی محصوالت 

 کار کنم همسرم به حرفم گوش دهد؟چه 

 

 

 آموزی به کودک!نظم 

 

 

 صوتی نظم آموزی به کودک!کتاب 

 
 

 صوتی تربیت بدون فریادکتاب 

 
 همسرداری با گاو بنفشکتاب 

 

 

http://life-skill.ir/
http://life-skill.ir/shop/
http://life-skill.ir/product/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF/
http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/
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 صوتی همسرداری با گاو بنفشکتاب 

 

 
  بازی مهیج و ساده 50

 

 

 

 اعتماد به نفس کودکانافزایش 

 

 

 مهندسی آرزوهاسمینار 

  

http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C/
http://life-skill.ir/product/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
http://life-skill.ir/product/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
http://life-skill.ir/product/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
http://life-skill.ir/product/seminar/
http://life-skill.ir/product/seminar/
http://life-skill.ir/product/seminar/
http://life-skill.ir/product/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/
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