
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

سی خطایی که والدین، ممکن است در تربیت خطاهای تربیتی والدین)عنوان کتاب: 

 فرزندان خود مرتکب شوند( 

1392تالیف: سیدمسعود راد ناشر: نسل نواندیش چاپ اول  

( اشتباه می پردازد 30به توضیح سی ) تالیف شده است،صفحه  217در که این کتاب 

 که والدین با مرتکب شدن این خطاها در تربیت فرزند خود درمانده می شوند. 

نویسنده هر خطای تربیتی را با شرح یک داستانک، حکایت قدیمی یا ضرب المثل آغاز 

مشاوره، خطای می کند و با نثری شیرین و مثالهایی به روز از مراجعه کنندگان به 

 تربیتی مذکور را  به خوبی به خواننده توضیح می دهد.

گفتارمان بر تربیت فرزندانمان تاثیر می واقعیت این است که رفتارهای ما بیش از 

در واقع ظلم بزرگی به فرزندان خودمان گذارد و بسیاری از اشتباهات تربیتی ما 

مجموع علت اصلی شکست والدین را است که آثارش را هم خواهیم دید. نویسنده در 

 چیزی نمی داند جز استفاده از روشهای تربیتی غلط.

تیتروار از جمله این خطاها می توان به نتیجه گرایی، عیب جویی، قضاوتهای  بصورت

اقتدارگرایی، شرطی سازی، ارتباط معیوب، واکنش های عجوالنه، نادرست، 

طا، برچسب زدن، سرزنش و توبیخ، خیالپردازی، مقایسه های نابجا، آزمون و خ

ناارزنده سازی توانایی فرزند، سهل گیری افراطی، تقویت فرزندساالری، ارائه 

اشاره کرد.الگوهای رفتاری متناقض و ....   

مثالهای متعدد نویسنده از کسانی که یکی از خطاهای فوق و یا سبک تربیتی غلطی 

است.در پیش گرفته اند، کتاب را خواندنی کرده   

 یکی از بهترین جمالت کتاب:

عقل کل: میز صبحانه اغلب به مکانی برای دادن خطای نصیحت محوری یا والدین 

تذکرات و نصیحتهای متعدد به فرزندان، تبدیل شده است. به همین جهت بیشتر 

عالقه چندانی به خوردن صبحانه ندارند زیرا بعضی از والدین سر میز فرزندان 

میز صبحانه کودک یا نوجوان را نصیحت می کنند. در حالی که  مسلسل وار صبحانه

 باید پر از شادی و نشاط باشد تا روز خود را پر از عشق و امید آغاز کنیم.

1398دی ماه  –خالصه کننده: فاطمه پناهی   

 

 

  


