ىفتو پیونذ اولیا ومربیان
نقش خانواده در شکلگیری شخصیت فرزنذان
بر لب فرزنذ لبخنذی بسن

شیشو بشکستو را بنذی بسن

ًِبد خبًْادٍ در همبیظَ ثب دیگز ًِبدُب اس جولَ دیي ،آهْسع ّ پزّرع ّ طبسهبىُبی رطبًَای کَ
تبثیزگذار در تزثیت فزسًذاى ُظتٌذ اس لذیویتزیي ّ هؤثزتزیي ًِبدُبی ثؼزی اطت کَ هِوتزیي
ُذف ّ کبرکزدع تزثیت فزسًذاى اطت ،دیذ اهزّس دًیب ثَ خبًْادٍ ًیش دیذ ثَ «هزکش تزثیت» اطت.
اهزّسٍ ثب تْجَ ثَ ػتبة تحْالت درػصز جذیذ ،کبرکزدُبی خبًْادٍ کَ ُوبى تزثیت اطت ،ػْض
ًؼذٍ ّلی رّعُبی آى تغییز یبفتَ اطت .خب ًْادٍُبیی کَ اس رّعُبی تزثیتی جذیذ اطتفبدٍ
کزدٍاًذ ،ثَ گفتَ خْدػبى ثب هؼجشٍ رّثزّ ػذٍاًذ.
نقش خانواده در شکلگیری شخصیت فرزنذان

اّلیي ّ هِوتزیي هحیغی کَ ػخصیت ّ ػکلگیزی رفتبرُبی فزسًذاى را پبیَریشی هیًوبیذ
خبًْادٍ اطت ّ اطبطیتزیي دّراى رػذ ػخصیتی ّ رّاًی ُز اًظبى دّرٍ کْدکی اّطت کَ
گذر هٌبطت اس ایي دّرٍ تضویي کٌٌذٍ رػذتکبهلی ّی در هزاحل ثؼذی اطت.
ُذف اس پزّرع فزسًذ ،آهبدٍطبسی اّ ثزای ّرّد ثَ جبهؼَ اطت کَ ثب تْجَ ثَ تٌْع ارسعُب ّ
آرهبىُبی فزٌُگی جبهؼَ ،خبًْادٍ طؼی هیکٌذ الگُْبی پزّرػی فزسًذ خْد را هٌغجك ثب
آرهبىُبی خْیغ اًتخبة کٌذ.
ُوظْیی ّ ُن ػمیذٍ ثْدى ّالذیي در اًتخبة الگْی تزثیتی ّ پزّرػی فزسًذاى ،تؼبرض در
اًتخبة رفتبر فزسًذاى را ثَ حذالل هیرطبًذ.

الگوىای تربیت فرزنذان :
خبًْادٍُب را اس هٌظز ثزخْرد ّالذیي ثب فزسًذاى هیتْاى ثَ طَ گزٍّ کلی تمظین ًوْد :
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خبًْادٍ هظتجذ (خْدکبهَ)
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خبًْادٍ هذارا گزا
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خبًْادٍ آساد هٌغ
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خبًْادٍُبی هظتجذ (خْدکبهَ) دارای ّیژگیُبی خبصی ُظتٌذ اس جولَ :
ثز رػبیت اًضجبط طخت ّ همزرات تبکیذ دارًذ.
تٌجیَ ثذًی را هجبس هیداًٌذ.
فزسًذاى را در تصوینگیزیُبی هظبیل جبری خبًْادٍ هؼبرکت ًویدٌُذ.
اجزای دطتْرات را ثذّى در ًظز گزفتي ػزایظ ،اس فزسًذاى اًتظبر دارًذ.
احتزام ثَ ػخصیت فزسًذاى را هْجت کبُغ طلغَ ّالذیي هیپٌذارًذ.
ثَ احظبطبت ّ ػْاعف فزسًذاى تْجَ ًویًوبیٌذ.
اجبسٍ اظِبر ًظز ثَ فزسًذاى ًویدٌُذ.

ایي گزٍّ خبًْادٍُب فزسًذاًی کَ پزّرع هیدٌُذ ػوْهًب دارای ّیژگیُبی سیز ُظتٌذ:
احظبص حمبرت ّ کْچک ثْدى هیًوبیٌذ.
ػخصیت هظتمل ًذارًذ.
اس خْد ثبّری ّاػتوبد ثَ ًفض کوتزی ثزخْرداًذ.
ثَ تْاًوٌذیُبی خْد ّالف ًیظتٌذ.
افکبر هٌفی ًظجت ثَ دیگزاى دارًذ.
دارای رّحیَ حظبص ّ دّ جبًجَ (پزخبػگز یب هغیغ ثی چْى ّ چزا) هیثبػٌذ.
کوتز ثَ خْد هتکی ُظتٌذ.
ًویتْاًٌذ تصوین ثگیزًذ.
اطتؼذاد ّ خاللیت کوتزی اس خْد ًؼبى هیدٌُذ.
اس ًظز اخاللی رػذ کوتزی دارًذ.
اس اًجبم یک ّظیفَ ثَ خْثی ثز ًویآیٌذ.
دارای اختالالت رّاًی خْاٌُذ ػذ.
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خبًْادٍُبی هذاراگزا ًیش ّیژگیُبی خبصی دارًذ اس جولَ :
فزسًذاى آسادی ػول دارًذ ثغْریکَ ثَ ُز چَ ارادٍ کٌٌذ دطت هییبثٌذ.
ّالذیي ُوْارٍ تظلین خْاطتَُبی فزسًذاى ُظتٌذ.
ّالذیي طؼی در ثزآّردى کبهل ًیبسُب ّ خْاُغُبی فزسًذاى دارًذ.
تصوینُب ثز اطبص توبیالت فزسًذاى گزفتَ هیػْد.
ًبکبهی ّ هحزّهیت ثزای فزسًذاى ّجْد ًذارد.

ایي گزٍّ خبًْادٍُب فزسًذاًی کَ پزّرع هیدٌُذ ػوْهًب دارای ّیژگیُبی سیز ُظتٌذ:
احتزام گذاری ثَ ّالذیي ًذارًذ.
هظئْلیتپذیز ًیظتٌذ.
ّاثظتگی ػذیذ ثَ ّالذیي دارًذ.
اس رػذ ػبعفی ّ اجتوبػی ثظیبر پبییي ثزخْردارًذ.
ٌُگبم ّرّد ثَ جبهؼَ پزخبػگزًذ.
لْص ًٌّز پزّرع هییبثٌذ.
اگز در گزٍّ پزخبػگز لزار گیزًذ احتوبل ثشُکبری آًِب سیبد اطت.
رفتبرُبی دیگزاى را هْرد پذیزع لزار ًویدٌُذ.
خْد را هِنتز اس دیگزاى پٌذاػتَ ّ دچبر خْد ثشرگثیٌی ُظتٌذ.
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خبًْادٍُبی آسادهٌغ ًیش دارای ّیژگیُبی خبصی ُظتٌذ اس جولَ:
ًظبرت ّ کٌتزل دلیك ثز رفتبرُبی فزسًذاى دارًذ.
در تکزین ثَ فزسًذاى دریغ ًذارًذ.
اجبسٍ اظِبر ًظز ّ تصوینگیزی ثَ فزسًذاى هیدٌُذ اهب ثَ اّ فِوبًذٍ هیػْد کَ

تصوینگیزی ًِبیی ثَ ػِذٍ خبًْادٍ اطت.
در اهْر خبًَ ثب فزسًذاى هؼْرت هیکٌٌذ.
ثب فزسًذاى ثزخْرد هٌغمی ّ هظتذل دارًذ.
اس تٌجیَ ثذًی پزُیش هیکٌٌذ.
فزسًذاى را ثب ُوَ ًمبط ضؼف ّ لْت آًِب هْرد پذیزع لزار هیدٌُذ.
ُویؼَ گْع ػٌْایی ثزای حزفُبی فزسًذاى دارًذ.
سهبى هٌبطت ثزای ُز یک اس فزسًذاى در ثزًبهَُبی ّالذیي ّجْد دارد.

ثَ تْاًوٌذی فزسًذاى احتزام هیگذارًذ.
اثزاس تْجَ ّ هحجت ثَ فزسًذاى دارًذ.
ایي گزٍّ خبًْادٍُب فزسًذاًی کَ پزّرع هیدٌُذ ػوْهًب دارای ّیژگیُبی سیز ُظتٌذ:
دارای اػتوبد ثَ ًفض السم هیثبػٌذ.
ثزای کظت اطتمالل خْد تالع هیکٌٌذ.
دارای خاللیت ّ اثتکبر ّ طبسًذگی ُظتٌذ.
ثزای ارضبء حض کٌجکبّی خْد اًگیشٍ السم را دارًذ.
هیتْاًٌذ هظئْلیت پذیز ثبػٌذ.
هؼوْالًتضبدی ثب ّالذیي ًذارًذ.
ًگزاى ّ هضغزة ًیظتٌذ.
اس ّالذیي حزف ػٌْی السم را دارًذ.
پذیزع احظبطبت ّ ػْاعف دیگزاى را دارًذ.
فزدی آرام ثب خلك ّ خْی هؼتذل ُظتٌذ.
ثب اًذکی تؼوك در ػیٍْ تزثیتی خْد در خبًْادٍ ،در خْاُین یبفت :
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جشء کذاهیي گزٍّ اس خبًْادٍُبی (هظتجذ – هذاراگزا – آسادهٌغ) ُظتین؟
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کذام ػیٍْ را ثزگشیٌین تب فزسًذاًوبى اس طالهت رّاًی ّ ػخصیت هغلْثی ثزخْردار ػًْذ؟

نکتوىا :
ثَ فزسًذاى خْد احتزام کٌیذ ّ ثب آداة ّ رّع پظٌذیذٍ ثب آًبى هؼبػزت ًوبییذ.
اهبم ػلی (ع)
کْدکبىً ،بداى ثَ دًیب هیآیٌذ ًَ اثلَ ،اهب آًبى ثَ ّاطغَ تزثیت هب ثشرگظبالى ثَ ثالُت
کؼبًذٍ هیػًْذُ .لْطیْص
خبًْادٍ آیٌَ تحْالت اجتوبػی اص

دکتز طبرّخبًی

خبًْادٍ رکي عجیؼی ّ اطبص اجتوبع اطت ّ حك دارد اس حوبیت جبهؼَ ّ دّلت ثِزٍهٌذ
ػًْذ .

هبدٍ  11اػالهیَ جِبًی حمْق ثؼز

