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معرفی کتاب 

خالصه کتاب: نماد مادر یک دقیقه ای همانند نگریستن به یک ساعت مدرن و دیجیتال 

است که می خواهد به ما یادآوری کند یک دقیقه از عمرمان را سپری کرده ایم، بنابراین 

عمرمان را بدون توجه به فرزندان مان تلف نکنیم.

کتاب مادر یک دقیقه ای روایت زن و مرد جوانی است که در مورد بزرگ کردن فرزند 

اطالعاتی ندارند. زن جوان و باهوشی در جست وجوی یک مادر شایسته و الیق بود. او 

می خواست اسرار و رموز » مادر خوب بودن« را بیاموزد. او درعین حال می دانست این 

رمز و رازها را فقط می تواند از کسی بیاموزد که در واقع با آن ها زندگی کرده و از این 

که  تجربیاتی  اساس  بر  نیز  شما  شک  بدون  باشد.  کرده  استفاده  خود  زندگی  در  رموز 

در زندگی خصوصی خود داشته اید به این نکته پی برده اید برای اینکه یک مادر نمونه 

باشید به بیشتر از یک دقیقه زمان نیاز دارید؛ اما شما می توانید به کمک راه هایی فقط 

به آن ها  و  برقرار کنید  ارتباط  تان  با فرزندان  از یک دقیقه  یا حتی کمتر  در یک دقیقه 

بیاموزید که چطور به خود عالقمند شوند و در عین حال از خود رفتار شایسته و خوبی 

نشان دهند. روش مورد نظر به قدری ساده است که شاید تصور کردنش از این لحاظ 

که مؤثر و کارآمد است برای تان غیر قابل قبول باشد. بدین ترتیب برای داوری درباره 

سه روش برقراری تماس و ایجاد ارتباط با کودکان تان را که در این کتاب به آن ها اشاره 

شده است، باید بدان ها عمل کرده باشید و حداقل به مدت یک ماه این دستورات را در 

خانه بکار گیرید. پس از این مدت خودتان ببینید که چگونه رفتار کودکان تان به نحوی 

قابل قبول و شایسته بهتر شده است و در عین حال نیز متوجه خواهید شد که فرزندان 

تان تا چه اندازه از اعمال و رفتار خود خشنود و راضی اند. 

نتیجه گیری: یک مادر نمونه و شایسته می داند که چطور می توان دو عامل، یعنی رفتار 

شایسته و شخصیت کودک را در کنار هم قرار داد و آن ها را با هم در آمیخت. او کامال 

واقف است که چطور می توان به کودک آموخت هم برای خود ارزش قایل شود و به خود 

عالقمند باشد و هم رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

نکته مهم تر اینکه یک مادر الیق و کارآمد می داند که درکنار تربیت فرزندانش خود نیز 

چگونه می تواند از زندگیش لذت ببرد.
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