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 11/50/2512                             حکمت اهلل عزيز
 

 وظايف والدين درشخصیت سازی فرزندان
 

 را می شان پدرشان مادر و  همیاز آنجا که معلوم است اطفال در اولین گشودن چشم شان و در اولین احساس با 
 وداشته باشد،  گذرد تأثیرش را بر روان کودک می واضح است آنچه در خانواده می کنند، بینند و احساس می

 .دهد حاالت خانواده اش وفق می کودک خود را به همان
يا افراد خانواده دارد، اغلب افراد دچار به مشکالت مختلف  شد شخصیت کودک ور يگاه مهمی دراخانواده ج

 .دنکه فاقد صحت و سالمتی روانی هستند از خانواده های ناسالم بر می آي ،شخصیتی و روانی
را در زندگی اين افراد به جاه خواهد گذاشت، که قرار روانی تأثیر بسیار منفی ای  اين مشکالت مختلف شخصیتی و

 :ذيل است
و  . . .بیۀ ناسالم، عدم داشتن فکر فعال، مشکالت روانیتر راستی، دروغ،  گی افراد، عدم صداقت وکم حوصل

 .شخصیتی افراد ديگر مشکالت همچنان
مناسب را در تأمین صحت روانی  تدابیرو بايد  قدم اول معالج اين چنین منفی می باشندمادر، در  و رو پدر ازين

 .بگذارند به مرحلۀ اجرا خانوادۀ خويش شناسايی و
مشکالت مربوط به خانوادۀ خويش را شناسايی و مطابق پالن خوبی  و هامادر آگاهانه نا هنجار و پدربه فکرم هر 

د و همچنان از تأثیرات نگی برسانرا به مرحلۀ پخت شان گذشته و آنها د تا باشد از مرحلۀ خامی فرزندانببرنپیش 
 .شان جلوگیری کنند روان اطفال منفی باالی افکار و

 :نمايم به گونۀ مثال من از چند روش چنین ذکر می
 

 عین حال گرم ودر برقراری روش های ارتباطی منطقی، محترمانه و، آمیزو محبت  داشتن روابط گرم ** 
ادن و د و مردانگی ها، توصیۀ نیک، نشانها  دادن شهامت صمیمانه، گفتن قصه های آموزنده به اطفال، نشان

ازين روش ها چنان استفاده می کنند که همه چیز را  ،اما متأسفانه برخی . . .های زشت ديگراننکوهش کردن کار 
، . . .خواهد می طفلم همین را  ؟شان مانده و خود را عاجز می دانند، گويا می گويند چی کنیم به خواسته های اطفال

را  پس چطور آماده هستی که همه خواسته های نامعقول او شناسد نمی راستش را دست چپ وطفل که هنوز 
 برآورده بسازی؟

 ساخته و مطابق به گفته های پسرش عمل می شان را پدری برای خود من بسیار چنین کسانی را ديده ام که اطفال
اعضای خانواده با مهارت های شان بوده است، پس الزم است که هر يک از د کند، که اين ناشی از تربیه دادن خو

 .الزم برای زندگی آشنا باشند
خانواده دارند،  استفاده از مهارت های زندگی در و ،لیغبت روشن است که والدين در خانواده نقش مهمی در ترويج و

 ،شايسته برای فرزندان عدم تأمین الگوی مناسب و مادران که فاقد اين چنین مهارت های سالم هستند با پدران و
مادرش می  يا پدر و هايش را از خانواده و رفتاراولین  به گونۀ مثال کودک راهم می کنند، نها فآمشکالت را برای 

احتمال زياد بیشتر  کنند که با آموزد، همواره ديده است که والدين او در مقابل ناماليمات زندگی چگونه برخورد می
، که در حقیقت اين بیرون از خانواده بکار خواهند برد حتی در و خانواده  روش را در مسايل مربوط به خود، همین

خواهد داشت،  جوانی و بعد از آن شان نموده که اثرات ناگواری را در های چنین والدين زهِر را ترزيق افکار اوالد
ويروسی است که قباًل در افکارش ترزيق شده و اين  ،شود که در يک انسان ديده می یافکار زشت هر عمل زشت و

 .شود او در جامعه می شايستۀ و ندی فعالیت های سالم باعث ُک ويروس
اين ويروس نجات داده که اين  شِر خود را از واين ويروس مقابله کرده  اما تعداد کسانی هستند که خود همرا با

 .شوق خود ايشان بوده است مربوط به استعداد، ذوق و
ل هرعم و مبدل شود، ای خطرناک  به مريضیتواند  کند می هرعمل که وجدان خود انسان آنرا تقبیح می تکرار

 گفت و را انجام داد، مثاًل برای پنهان کردن يک دروغ بايد دروغ ديگری را شود تا عمل زشتری زشت باعث می
که اين عمل ها را قطعًا وجدان  ،انجام داد پوشیدن يک عمل ناروا بايد عمل ناروای ديگری را برای پنهان و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_hekmat_wazaef_waaledein.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_hekmat_wazaef_waaledein.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

در شخص اضطراب روانی  و (Stress) سترسوجدان باعث ايجاد  یوهش هااين نک کند و نکوهش می نپذيرفته و
 .مبدل خواهد شد العالج ضخره به مرشده که بآل

داشتن  کسب و، شان تربیۀ فرزندان ۀزمین الزم در کسب اطالعات مادران با آگاهی و ازينرو الزم است پدران و
مه ريزی برای زندگی، مديريت ، برنافشارهای روحیمديريت  های زندگی مثل کنترول و شیوه های صحیح مهارت

 ایمندی، اعتماد به نفس بر تجرأ اجرای قاطعت واقتصادی خانواده، کنترول هیجانات، آموزش های مربوط به 
 .شان مبادرت ورزند سالمتی فرزندان تأمین صحت و

 
 پايان

 
 
   
 
 


