
  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 1 

 

 خانواده در آینده فرزندانش قن

 

 فرزندان آینده در خانواده تاثیر

 ات تأثیر این و بگذارند خود فرزندان روى منفى اثر هم و مثبت اثر هم توانندمى مادر و پدر

 نحال،چو هر به اما دارد، بستگى فرزندان، با والدین گفتارى و كالمى ارتباط نوع به حدودى

 .است مؤثر عملكرد این در نیز عاطفى روابط نیست،پس كالمى صورت به تنها ارتباطات

 

 كودك هك این بدون افتدمى اتفاق طبیعى طور به كامال هویت تعیین و تقلید كه گفت توانمى

 .كنند تعیین آن براى پیش از را اىبرنامه و طرح والدین یا

 

 

 پیشرفت و رشد مسیر آوردن فراهم و فرزندان از حفاظت وظیفه مادر و پدر عنوانبه شما

 از كه شودمی شامل را گوناگونی موارد مسأله این كه است طبیعی. دارید عهده بر را آنها

 ،هاآموزش این بدون. است فرزندان به مناسب مالی و پولی هایآموزش آنها ترینمهم جمله

 تتربی موفقیت برای كودكی در كه افرادی. بود خواهد دشوار بسیار شما فرزند آتی مسیر

 تأمین برای را زیادی زمان و كنند تالش نیاز، این تأمین برای بود خواهند ناچار اند،نشده

 .داد خواهند دست از مباحث گونهاین از اولیه آگاهی

. دهید قرار كار دستور در نیز را دقیق مالی آموزش موارد، تمام كنار در است بهتر رواین از

 ..كنید برطرف را آنها و یافته خود كودكان تربیت نحوه در را اصلی ایرادات نخست گام در

 

 مهارت های مالی را به فرزندانمان بیاموزیم؟چگونه 
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 نشوید غافل پول درباره كردن صحبت از 

 از درستی درك آینده در احتماالً اند،نشده مواجه مالی و پولی مباحث با خانه در كه كودكانی

 گفته به. كنند مدیریت درستی به را خود مالی زندگی توانندنمی و داشت نخواهند مقوله این

 زندانفر آینده كه است والدین خطاهای بزرگترین از یكی پول درباره گفتگو عدم متخصصان،

 ینگران مایه و دشوار شما برای زمینه این در كردن صحبت اگر حتی. كرد خواهد نابود را آنها

 خود كودكان به را مالی هایمهارت تا كندمی ایجاب بودن مادر و پدر وظیفه هم باز است،

 ود،خ كودك شخصیت و سن با متناسب است بهتر. سازید آماده آینده برای را آنها و آموخته

 اگر. بردارید گام برنامه این اساس بر و سازید آماده او مالی آموزش برای را ایبرنامه

 شما به كمک آماده متخصصان است، ناكافی خصوص این در شما اطالعات كه كنیدمی احساس

 .بود خواهند

 

 

 نباشید ناكامی و فقر الگوی 

 .هستند خود والدین پیرو مالی، مسائل جمله از خود، زندگی امور تمام خصوص در فرزندان

 رسد آنها زندگی شیوه از باشند، داشته توجه خود مادر و پدر هایگفته به كهآن از بیش آنها

 یا پدر با كودك اگر. شودمی شامل نیز را مالی مباحث مسأله این طبیعی، طوربه. گیرندمی

 ..…باشد مواجه خوردهشكست و ناكام مادری

 

 خرید انداختن تعویق به توانایی 

 در سازسرنوشت اصلی این. است استوار «لذت انداختن تعویق به» اصل بر درس این

 هب توانایی كه آدمی. شود نهادینه كودك وجود در باید سنین این در و هاستانسان زندگی

 مواجه شكست و ناكامی با اشزندگی سراسر در باشد نداشته را هالذت انداختن تعویق

 .بود خواهد
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 باعث المعمو كودكان این. برسند خود خواسته به باید بالفاصله كه را كودكانی ایددیده حتما

 این علت والدین خود حقیقت در اما. هستند جمع میان در خود والدین سرافكندگی

 ار عادت این و نیاموخته خود كودكان به را لذت انداختن تعویق به زیرا هستند شرمندگی

 رجخ رسدمی دستشان به كه را پولی هر بالفاصله كه كسانی. اندنكرده تثبیت هاآن در

 .است نشده نهادینه هاآن در مهارت این كه هستند افرادی شاخص هاینمونه كنند،می

 

 مناسب خرید برای گیریتصمیم توانایی 

 نچهآ انتخاب برای باید و است ارزشمند و محدود پول كه بگیرد یاد باید كودك سنین این در

 اگر. كند بررسی و فكر كند، خرید آنجا از خواهدمی كه جایی به نسبت و بخرد خواهدمی

 با كه دارد را آن آمادگی سن این در كودك باشد، شده فراگرفته خوبیبه قبلی مهارت

 تقویت برای. كند مدیریت دارد دوست كه چیزهایی خرید برای را آن خود، پول اندازپس

 خرید هنگام در و دهید مشاركت مالی هایگیریتصمیم برخی در را او كنید سعی مهارت این

 وا به. خریدمی یكیآن از را پنیر و فروشگاه این از را ماست چرا مثال كه دهید توضیح او به

 .ندكمی پیدا متفاوتی هایقیمت شهر مختلف جاهای در مشابه جنس یک چرا كه دهید توضیح

 

 سیب كیلو ۲ تا بدهید او به تومان هزار ده مثال. كنید واگذار او به كامل طوربه را خرید گاهی

 تاكید وا به همچنین. بایستید فروشیمیوه مغازه بیرون خودتان و بخرد پرتغال كیلو یک و زرد

 یتكفاعدم صورت در همچنین و كند بررسی دقتبه كندمی انتخاب كه را هاییمیوه كه كنید

. ندك تنظیم خود پول با متناسب را خود خرید پرتقال و سیب بین یک به دو نسبت به پول

 نفساعتمادبه و مهارت كرده، ایجاد كودك برای خرید از واقعی تجربه یک كاری چنین انجام

 .كندمی تقویت مالی گیریتصمیم و مدیریت برای را او
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 هایی كه فرزندان از خانواده میاموزندویژگی 

 

 بدانند باید هستند، خود كودكان در خاصى رفتارهاى و هاارزش ثبات خواستار والدین اگر

 اىگونه به باید كودكان جهت همین به باشد،مى تأثیرگذارتر بسیار گفتار، از عملى رفتار كه

 در اجرا به را آن زندگى طول در و كنند بردارى الگو درست رفتار از كه ببینند آموزش

 .آورند

 

 بودن صادق

 

 آنان بیشتر و دهندمى قرار احترام مورد و داده تشخیص را درستى و صداقت كودكان

 .كنند مال بر را دورویى و ریا كه قادرند

 

 اب فرزندانمان كه داریم تمایل اگر برد،مى بین از را احترام و اعتماد كه است عملى دورویى 

 درصدد یا و دهیم بروز خود از مسئوالنه غیر و دورویانه رفتار نباید هرگز باشند صادق ما

 .برآییم آن كردن پنهان

 نیز ام كنند، بازگو روشنى به را خود احساسات و باشند روراست ما با كودكان خواهیممى اگر

 فرزندان براى روشنى به را خود هاىخواسته همواره باید والدین باشیم، صادق آنها با باید

 ابراز ار خود نیازهاى بتوانند و گردند مادر و پدر انتظارات متوجه بیشتر آنها تا كنند بازگو

 .دكنن صحبتى خانواده، اعضاى خصوصا و كسى سر پشت نباید مادر و پدر همچنین دارند،
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 بودن پذیر مسئولیت

 

 وفا خود هاىقول به دهیم، انجام درستى به اجتماع و خانواده قبال در را خود وظایف باید ما

 ىتوانای از بیش همچنین رسانیم، انجام به را آن توانیمنمى كه ندهیم قولى هرگز و كنیم

 .نباشیم پذیرا را مسئولیتى خود،

 

 خود، حضور با و كنیم برطرف را فرزندان نیازهاى روحى، و جسمى لحاظ از باید والدین ما 

 .بداریم معطوف آنان به را كافى توجه

 

 بودن مهربان و مالحظه با

 

 خواستار ما اگر باشد، ساله5 كودك فرد، آن اگر حتى باشیم، دیگران براى خوبى شنواى گوش

 .كنیم رفتار آنها با محترمانه باید نیز خود هستیم، فرزندان سوى از احترام

 ینا زیرا باشد فرزندمان اگر خصوصا دهیم قرار تحقیر و انتقاد مورد را دیگران نباید هرگز

 مورد در كردن انتقاد آن جاى به و نگیرد فرا را پذیرىمسئولیت او كه شودمى سبب عمل

 .كند محكوم اشتباهاتش، خاطر به را خود همچنین و بیاموزد را دیگران

 را او قلب عمل این زیرا( شوخى به حتى) نگیریم نظر در كسى براى منفى صفت و لقب

 كار به زندگى در را اجبار و ماند،خشونتمى باقى ذهنش در هاسال و كندمى دارجریحه

 .كرد خواهند عمل گونه این نیز فرزندان زیرا نبندیم
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 مشكالت خانوادگی بر آینده فرزنداناثیر ت

 زا والدین، آمیزخشونت رفتار و پدرومادر بین اختالف... و ستیز خانواده، مغشوش وضعیت

 یگیركناره به و بردمی فرو خود در كرده، ناامنی و نگرانی دچار را جوانان كه است مهمی علل

 ه،گسست والدین با را خود روابط شرایطی چنین در جوان. كشاندمی پدرومادر ویژهبه دیگران

 ای خود معنوی و مادی نیازهای ارضای برای شودمی ناچار درونی خواست یا فشار نتیجه در گاه

 هایكار به دست آنها نابجای هایسختگیری و هامحرومیت خاطربه والدین از گرفتن انتقام

 .بزند خالف

 

 هایخانواده به نسبت اند،نشده جدا هم از مادر و پدر آن در كه هاییخانواده اوقاتگاهی

 قتواف و تجانس هم با اولیا اگر كه معنیبدین دارند، فرزندان روی تریمخرب اثر گسسته

 شدیدی ناامنی و حقارت احساس كودك باشند، مشاجره و نزاع درحال همیشه و نداشته

 در آنها مادر و پدر اختالف در توانمی را بزرگساالن اضطراب منشأ اوقات اغلب. كرد خواهد

 .یافت كودكی زمان

 

 شود،ینم كودكان روانی اختالالت ایجاد باعث لزوما والدین اختالف كه شد متذكر باید البته

 خود محیط با خوبی به اندتوانسته ناآرام خانواده وجود با كه اندبوده كودكانی گاهی زیرا

 هایوادهخان در كه كودكانی اغلب طوركلی به ولی. باشند داشته سالمی زندگی و یابند سازش

   .گرفت خواهند قرار آن سوء تأثیرتحت كنند،می پیدا پرورش غیرعادی

 

 تعارض كه والدینی نوجوانان و كودكان. دارد بدی هایپیامد كودكان، برای ازدواجی تعارض

 و عاطفی مشكالت كنند،می حل ایخصمانه روش به را مشكالت كه آنها و دارند شدید مكرر

 .دارند تریپایین نفسعزت متعادل، هایخانواده كودكان به نسبت و داشته بیشتری رفتاری
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 رد فرزندانشان ازدواجی ناسازگاری با والدین ازدواجی ناسازگاری كه اندبرده پی محققان

 خشم زود و گرسلطه منتقد، خلق،كج حسود، والدین وقتی. دارد رابطه بعدی هایسال

 .دادندمی ادامه خودشان ازدواجی روابط در را روند این آنها هایبچه هستند،

 

 دهش انجام تحقیقات طبق. است زیانبار كودكان رفتاری و عاطفی رفاه برای والدین تعارض

 به تا بگیرند طالق آنها كه است بهتر كودكان برای باشند طالق از قبل تعارض در والدین اگر

 .دهند ادامه ازدواج

 

 گاهی حتی و گذاردمی آن اعضای زندگی در ژرفی تأثیر معموال خانواده یک گسیختگی هم از

 ست،ا اجتماعی هایرویكج از یكی كه شخصیت سازمانیبی یا شخصیتی سازمانیبی به را آنها

 زا و دارد جرم ارتكاب و انحرافی رفتار بروز با مستقیمی رابطه خانواده محیط. دهدمی سوق

 .شودمی ولگردی و مدرسه منزل، از كودكان فرار به منجر غالبا خانواده گسیختگی هم

 

 زمان طول در نقشی چنین ایفای و شدن مادر یا پدر برای سازیآماده كه گفت بتوان شاید

 نداد و عاطفی سازیآماده برای گیرد،می صورت كودك از كه مراقبتی آید،می وجود به كودكی

 .است سودمند آینده در كودك والدینی نقش ایفای جهت عینی الگوی

 

 محبت كودك، دوران این در شود،می محدود كودكی دوران به ایمنی احساس پارسونز، نظر از

 «پذیركردنجامعه» نهاد تریناساسی خانواده،.  كندمی دریافت را والدین قیدوشرطبی

 كودكان صحیح، شرایطتحت خانواده،. است زندگی اولیه حساس هایسال در ویژهبه كودكان،

 هاینقش بالغ افراد عنوانبه و كنند شناسایی را خود بالقوه هایتوانایی تا سازدمی آماده را

 .گیرندبرعهده درجامعه را سودمندی
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 زا كه را همانندسازی و تقلید والدین، نهی و امر خانواده، در پذیریجامعه فرآیند در كودكان

. گیرندمی یاد است، اجتماعی هایسنت و هنجارها ها،ارزش انتقال هایشیوه ترینمهم

 و است غلط چیزیچه یا درست چیزیچه آموزندمی كودكان كه است خانواده در درحقیقت

 است بد چیزیچه یا خوب چیزیچه

 

 در .دارد كودك رفتار و شخصیت گیریشكل در ایمالحظهقابل نقش خانواده كه است طبیعی

 خوب روابط دارای خانواده، دیگر اعضای و مادر و پدر آن در كه خانواده دوستانه و گرم محیط

 بازتاب هك آیندمی بار فعال و مثبت شخصیتی با سالم، كودكان معموال هستند، ایصمیمانه و

 .دهندمی نشان دیگران به كمک و كار صورت به را خانوادگی عالقه و عشق

 

 اساس فرزندانشان، وتربیتتعلیم امر به آنان توجهیبی و والدین دقیق مراقبتعدم

 ظاهر حدت و شدت با نوجوانی در امر این كه كندمی گذاریپایه كودكی در را هارویكج

 .شودمی

 

 اطیارتب شبكه در اختالل یا نارس تربیتی روش فرزندان، بزهكاری در موثر عوامل ترینمهم

 دانیفرزن كه دارد احتمال بیشتر نیستند مهربان خود كودكان با كه والدینی است، خانواده

 .باشند داشته بزهكار

 

 بسیار انضباطی هایروش از والدین كه دارد وجود هاییخانواده در بزهكاری احتمال افزایش

 كهآن جای هب انضباطی شیوه یا كنندمی استفاده فریبنده و بندوباربی بسیار یا گیرانهسخت

 جایبه خود فرزندان به نسبت والدین یا است بدنی تنبیه برمبتنی باشد استدالل برمبتنی

 .هستند كنندهتمسخر و غافل توجه،بی  باشند، عاطفی و صمیمی و گرم كهآن
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 تقویت كودك در را نفسعزت حس كهآن برای زند،می سر او از اعمالی كه است انسانی بچه

 خورده شكست خورد،می شكست ایبچه گذاشت، تفاوت او اعمال و بچه بین باید كنید،

 .بهتر شكوفایی و رشد برای تازه فرصت و امكان با است انسانی بلكه نیست،

 

. پردازندب شوخی و بازیبه و كنند صحبت و بنشینند آنها با شانوالدین تا دارند نیاز فرزندان

 غفلت شانفرزندان به نسبت كار، این با آنها كنندنمی توجه مسائل این به والدین از بعضی

 و درست رفتار بین تفاوت. كرد تعریف فرزندان خواسته برای حدودی و حد باید. ورزندمی

 .شود آموخته آنها به نادرست


