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خطأ وأسلوب  25تلخٌص كتاب 

 التربٌةفً 

 



 

 
 
 

 

 مقدمة فرٌق التلخٌص التابع لمجموعة استروكافٌه

نحن االستروقارئات نقوم بتلخٌص الكتب ونناقشها فً المجموعة الخاصة بنا على 

والتابعة لمدونة استروجٌنات  تحت إشراؾ األستاذة خلود )استروكافٌه( التلٌجرام 

 .الؽفري، مؤسسة المدونة

 روابط مهمة:

 مدونة استروجٌنات:

rogenat.comhttp://Www.est 

 قناة استروجٌنات على التلٌجرام:

http://telegram.me/estrogenat 

 قناة استروكافٌه:

http://telegram.me/estrocafe 

 قناة االستشارات الخاصة بأستاذة خلود الؽفري:

http://telegram.me/khulood_elghafri 

  

 

 

 

 

 

http://www.estrogenat.com/
http://www.estrogenat.com/
http://telegram.me/estrogenat
http://telegram.me/estrogenat
http://telegram.me/estrocafe
http://telegram.me/estrocafe
http://telegram.me/khulood_elghafri
http://telegram.me/khulood_elghafri


 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌخطًء الطفل جعل الذي بالدافع الكامل الوعً عدم: األول الخطأ

 :األسباب بعض هناك الخطا؟ ذلك الرتكاب دفعه الذي ما: السؤال طرح أوال علٌنا

 (.سنتٌن فً نانٌةاأل أو أشهر، 9 فً التبول مثل. ) واصالحها نفسه ضبط على الطفل قدرة عدم    •

 .الصحٌح األمر فهم وعدم الجهل    •

 .االستطالع حب    •

 .نتباهاإل لفت    •

 .الفراغ    •

 .النفس على االعتماد حب    •

 داعً فا واإلبداع التفكٌك أو االستشاؾ حب بدافع كون أن ممكن لألشٌاء وتخرٌبه أللعابه الطفل تفكٌك

 .اللعب من حرانه أو معه للعنؾ

 

 األطفال أخطاء مع التعامل فً البال طول عدم: الثانً الخطأ

 .األول الطلب بعد تركه منه تتوقع فال ما، شًء عن ٌتوقؾ حتى التكرار الى ٌحتاج الطفل

 .أشهر ثالثة إلى شهر من ٌحتاج فالتؽٌٌر

  

 الٌوم طوال الطفل على األوامر فرض: الثالث الخطأ

 محددة منظومة لألسرة تكون عندما للخطر، تعرضه عند النوم،: وهً األوامر لفرض محدودة مواقؾ هناك

 .األفراد جمٌع علٌها ٌسٌر

 .وؼٌرها اللبس أو اللعب وأ األكل طرٌقة فً للطفل الحرٌة ترك من البد

  

 



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الطفل على اإلنضباط فرض ورفضهم اآلباء خوؾ: الرابع الخطأ

 ولٌس الحازم باألسلوب. والجدة الجد عند خصوصا   ٌرٌد ما ٌفعل تركه وعدم منضبطا   الطفل جعل ٌجب

 .العنؾ

  

 الطفل تربٌة عند البدنً العقاب ضوابط مراعاة عدم: الخامس الخطأ

 اذا أو. لمدة تفرقها أو تبعدهما أن ٌكفً أخاه طفل ضرب فإذا. الضرب ٌستعملون من فقط هم الحٌلة ًقلٌل

 ضربه؟ ولٌس فقط ؼدا   الخروج من تمنعه ال لماذا ثٌابه باتساخ قام

 دائمة سٌاسة تثبٌت عدم - اإلنفعال وقت تجنب - إلٌه نلجأ ما آخر ٌكون أن: العقاب ضوابط وجود من بد ال

 ٌجب ال - األشد إلى األقل من العقاب فً التدرج -( للعقاب الضرب دوما   مثال)  الطفل مع المعاملة فً

ا ٌكون فال الضرب استخدمت إذا - والرأس الوجه ضرب عدم - أبدا   مرة أول وقع خطأ من ضربه  - شدٌد 

 .العقاب فً العدل - اآلخرٌن أمام الطفل ضرب من حذار

 .العقاب الثواب، الحرمان، المكافاة،: العقاب من أفضل وسائل هناك

  

 والتحقٌر اإلهانة: السادس الخطأ

ا، اهانته أو معاٌرته وعدم الذفل ذات وتقدٌر حترامإ الوالدٌن على بجٌ  عالقة ستبقى االوصاؾ تلك الن أبد 

 .الحق ا وثقته نفسٌته على وتؤثر ذهنه فً

  

 .األبناء بٌن المعاملة فً التفرقة: السابع الخطأ

 .الشهرٌن منذ سٌرٌره فً وفصله الطفل وضع األفضل

  

 



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آخر إلى تربوي موقؾ من أو أخرى الى قٌمة من واالزدواجٌة التناقض: الثامن الخطأ

 طلب أو أمامه فٌلم مشاهدة مثال..  به   ٌقومان والوالدان شًء عن التوقؾ الطفل من تطلب أن ٌمكن ال

 .صوته ٌرفع الوالد حٌن فً الصوت تخفٌض

  

 الوالدٌن بٌن موحد تربوي نهج على االتفاق عدم: التاسع الخطأ

 .اآلخر الوالد الى االستماع عدم الوالدٌن أحد طلب عدم    •

 .موحد تربوي نهج على االتفاق الوالدٌن على ٌجب    •

  

 الوقت طوال المنزل فً واألب األم وجه بشاشة عدم: العاشر الخطأ

 النصؾ الى ٌنظرون تقدمهم عند بالفخر ٌشعرونهم وال أوالدهم ذات ٌقدرون ال اآلباء من الكثٌر هناك    •

 .وفقط الصرامة علٌهم ان ٌعتقدون..  حن ال حب كلمات ال..  فقط الكوب من الفارغ

 .والدراسة الذكاء لتحسٌن والضرب العنؾ استعمال عدم    •

  

 عادلة ؼٌر مقارنة األوالد بٌن المقارنة: عشر الحادي الخطأ

 .الطفل قدرات من تحط المقارنة    •

 .قدراتهم فً متنوعون األطفال    •

 .أطفالهم ومٌول ومهارات قدرات ابراز الوالدٌن وعلى مطلوب التنوع    •

 .قدراته فوق ما طفلك   تحلً ال    •

 

 

  



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األطفال مع التعامل عند الفردٌة الفروق مراعاة عدم: عشر الثانً الخطأ

 حساس طفل فهناك..  األبناء بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً وان الطفل نوع ٌعرؾ ان المربً على    •

 .بالعقاب ٌستجٌب البارد وهناك بنظرة ٌستجٌب

  

 الطفل شرط الوالدٌن قبول: عشر الثالث الخطأ

 .منه طلب ما لشًء فعله مقابل رط بوع الطفل ٌقوم أن الخطأ من    •

 .بأدائه االلتزام وضرورة بالواجب اإلحساس الطفل  نفس فً فً ٌقتل لشروطه الرضوخ    •

  

 للطفل المتكررة الوعود فً اإلسراؾ: عشر الرابع الخطأ

 . الصراخ عدم مثال..  فعله علٌه ٌجب شًء على الطفل اثابة ٌجب ال    •

  

ا الطفل عقاب: عشر الخامس الخطأ ا عقاب   ٌ  الجٌد سلوكه على عرض

 .فاعله وامتداح العمل بهذا اإلشادة بتجاهل وذلك فعله حسن شًء على الطفل معاقبة عدم ٌجب

  

 أطفالنا نفوس فً الثقة زرع وعدم احترام عدم: عشر السادس الخطأ

 .األطفال احترام من البد

 .والدٌه وٌخدع فٌكذؾ خائؾ الطفل ٌجعل التربٌة فً التعسؾ

  

 

 

 



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -*-الرضاعة فترة فً األبناء فً الثقة لزرع نصائح -*-

 .اإلبن إسم تحسٌن - 

 .والشجارات المرتفع الصوت عن وأبعدٌه الحنون الصوت امعٌه طفلك   حمل عند    •

 .ارضاعه أثناء االنفعال تجنبً    •

 .الرضاعة أثناء بحنان المسٌه    •

 دوما معه وتكلمً وداعبٌه احضنٌه    •

ا الحمل على تعودٌه وال تماما الطفل بكاء تتجاهلً ال    •  .أٌض 

 .الخوؾ الحر، أو بالبرد شعور ألم، مرٌض، مبتل، ٌعطش، ٌجوع،: عندما بكاءه تتجاهلً ال    •

 األطفال مع التعامل فً التدرج: عشر السابع لخطأا

 5 عمره طفل عقاب مثل التبول على العامٌن ذو الكفل عقاب ٌجوز فال سنه، قدر ىعل الطفل معاملة ٌجب

 .سنوات

  

 منه الصادر الخاطًء سلوكه على الطفل معاقبة عدم: عشر الثامن الخطأ

 خطأ اللعب فً كان ولو حتى خطأ على الطفل معاقبة عدم

  

 للطفل اإلٌجابً اإلٌحاء عدم: عشر التاسع الخطأ

 الصعبة المشاكل حل ٌستطٌع لن بعد فٌما..  صعوبتها رؼم ائلسالم حل من تمكنت لقد:  قول مثال

 السلبً ولٌس اإلٌجابً اإلٌحاء اعطه دائما

  



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والحنان والحب للرحمة الطفل حاجة إشباع عدم: العشرون الخطأ

 محبوب بانه ٌشعر ألن بحاجة الطفل. سٌئة آثار ٌترك السلوك هذا

  

 - األسري باالنتماء شعرٌ ابنك تجعل نصائح -

 ترك - مساحة أو كؽرفة له خاص مكان جعل - مهارة اكتسابه عند الفرح - إلٌه االنصات - البٌت فً ٌساعد

 .ٌرٌد ما تحقٌق ٌمكنه انه اشعاره - رأٌه عن ٌعبر هترك - له حرٌة

  

 صؽٌرا   مازال الطفل اعتبار:  والعشرون الحادي الخطأ

 (أوال   التلفاز تشاهد أم ستذاكر هل)  القواعد وضع فً ٌشارك الطفل جعل

  

  الزائدة الحماٌة: والعشرون الثانً الخطأ

 بالنفس، الثقة عدم المسؤولٌة، تحمل من الخوؾ:  مثل المشاكل من للعدٌد وتؤدي خطأ فٌه المبالػ الخوؾ

 ( الؽٌر على الدائم االعتماد المشاكل، وقوع عند اإلحباط بالفشل، الشعور القرار، اتخاذ على القدرة عدم

  

 اإلهمال: والعشرون الثالث الخطأ

 حقٌقً خطر للخادمة التربٌة واجب وترك اإلهمال

 

 التسلط: والعشرون الرابع الخطأ

 .لهم الحرٌة من مساحة ترك بٌج بل ،حرفا   حرفا   ٌتبعونه لألطفال سٌنارٌو رسم عدم ٌجب

 

  



 

 
 
 

التربٌة فً وأسلوب خطأ 25 كتاب تلخٌص  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدلٌل: والعشرون الخامس الخطأ

 شخصٌته وٌجعل الٌه ٌذهب مكان كل فً كذلك ٌكون ان وٌتوقع االهتمام محور انه الطفل ٌشعر ألنه

 .طفولٌة

 * السلوك لضبط قواعد* 

 .السلوك ذلك وراء السبب معرفة    •

 .ٌتعدل حتى طوٌلة لمدة ٌحتاج السلوك    •

 .الضرب عدم    •

 واالزدواجٌة التناقض تجنب    •

 األسرٌة الخالفات عن البعد    •

 الفردٌة الفروق مراعاة    •

 السلوك تعدٌل فً التدرج ٌجب    •

 .الجٌدة أفعاله على والثناء الطفل تشجٌع    •

 * القواعد على الطفل احتٌال طرق* 

 .والنحٌب البكاء    •

 العاطفً الجانب على الضؽط    •

 نفسه وأذٌة التعسؾ    •

 المساومة    •

 (العمر طوال اكلمك لن كذا فعلت لو)  التنفٌذ استحالة    •

 التهدٌد    •

 قامت بالتلخٌص زٌنب من الجزائر


