ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش خانواده در شكل گی شخصيت فرزندان

ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،دﯾﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﴩی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻫﺪف و ﮐﺎرﮐﺮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ.
دﯾﺪ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﺪ ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ« اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
ﻫامن »ﺗﺮﺑﯿﺖ« اﺳﺖ ،ﻋﻮض ﻧﺸﺪه وﻟﯽ روش ﻫﺎی آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان:
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان را
ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوران رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و
رواﻧﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در دوره ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬر ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ وی در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی او ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ارزش ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﭘﺮورش
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﻌﺎرض در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﻠّﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ منﻮد:
 -۱ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﺒﺪ )ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ(
 -۲ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪاراﮔﺮ )ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه(
 -۳ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﻨﺶ
 -۱ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ )ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ( دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ:
ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎرﮐﺖ منﯽ دﻫﻨﺪ.
اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﴍاﯾﻂ ،از ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ.
اﺣﱰام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻄﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﺟﻪ منﯽ منﺎﯾﻨﺪ.
اﺟﺎزه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان منﯽ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای وﯾﮋﮔﯽ
اﺟﺎزه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ا ّﻣﺎ ﺑﻪ او ﻓﻬامﻧﺪه
ﻫﺎ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﯽ منﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺴﺘﺪل دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﮐﻤﱰی
ﻧﻔﺲ
ﺑﻪ
از ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘامد
از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻮامنﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗ ّﻮت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ.
دارای روﺣﯿﻪ ﺣﺴﺎس و دو ﺟﺎﻧﺒﻪ )ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد.
ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﺮاز ﺗ ّﻮﺟﻪ و ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ.
منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای وﯾﮋﮔﯽ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻤﱰی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ رﺷﺪ ﮐﻤﱰی دارﻧﺪ.
دارای اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮمنﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دارای اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دارای ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺪاراﮔﺮ )ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه(
ﺑﺮای ارﺿﺎء ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را دارﻧﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎً وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان آزادی ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اراده ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮآوردن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺮف ﺷﻨﻮی ﻻزم را دارﻧﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس متﺎﯾﻼت ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ دﯾﮕﺮان را دارﻧﺪ.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﺮدی آرام ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﻌﺘﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﻤﻖ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮاﻫﻤﻢ ﯾﺎﻓﺖ:
ﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺟﺰء ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی )ﻣﺴﺘﺒﺪ -ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه -آزادﻣﻨﺶ(ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺣﱰام ﮔﺬاری ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن :ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
از رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻧﺪ.
ﻟﻮس و ﻧُرن ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺣﺘامل ﺑﺰﻫﮑﺎری آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار منﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺧﻮد را ﻣﻬﻤﱰ از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و دﭼﺎر ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ »آزادﻣﻨﺶ« ﻧﯿﺰ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﱰل دﻗﯿﻖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ.
در ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان درﯾﻎ منﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

