
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نطقی به نظر می رسد که همین وضعیت م
 .درخصوص پدران هم صدق میکند

شی از   اگر پدران آگاهانه تالش نکنند که بخ

ن باشند به تدریج از  ازندگی روزانه فرزندانش 

یاظ یریا از      ند شددد و ییی نان دور خواه آ

ند . برای مثال :       دیدشدد  ما هد  ان پنهان خوا

 درپاما این  ،پدر توانایی داشته باشد  ی دختر

شد یا کیفیت رابطه پدر و     سترس او نبا در د

ست که توانایی     دختر شد.در این یا منفی با

 تاثیری نخواهد  دخترپدر بر رشد فکری 

 .داشت

پدر ها باید به این نکته تویه داشته باشند که 
زندگی خانوادگی فقط برآورده کردن نیاز های 

و یست ، بلکه حضور هر روز مادی خانواده ن
برآورده ساختن نیاز های عاطفی و یسمانی 
 به طور همیان در تربیت فرزند نقش بسیایی 

 دارد.

برای پدر ها دشوار شود که فرصتی را شاید  
 !!!دبیابند تا با فرزندانشان تنها باشن

 

با فرزند خود  :شود توصیه می به پدران 
 اوقاتی را به تنهایی بگذرانند.
شاید این فرصت هفته ای یکبار به دست 
بیاید ، یا همان مدظ زمانی باشد که شما 

 .زندتان را با خود به کالس میبریدفر
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برای بیرگ کردن » : ضددرا اثمثلی می گوید 

 « یک بچه نیاز به یک قوم است

پس بکوشید با آدم هایی که در زندگی روزانه  

فرزندتان نقش دارند ، آشددنا شددوید از یمله 

ستانش . درخانه تان را     ستان و واثدین دو دو

روی همکالسددی های فرزندانتان بگشددایید ، 

مهمانی ها و به   داوطلب رسدداندن فرزندانتان

شید. به عالقه مندی    نانآزمین ورزش  ها و با

ن ها هماهنگ با آ  نگرانی هایش گوش کنید و

. سددرانمام اینکه درک کنید هرزمان  شددوید

بارها    بارها و    . هسددتید تان  درکنار خانواده   

صت دارید  با فرزندانتان ارتباط برقرار   که فر

یا از آن ها فاصددله بگیرید و در اینما        ،کنید 

 !!د که انتخاا کننده هستیدشمایی

سدداثم ترین مطیط خانوادگی   ،به طور کلی   

مطیطی  اسددت که در آن پدر به عنوان فردی 

به        ، قوی بت  نه نسدد نده و مردا پرورش ده

 همادر نیی ب فرزندان و مادر آن ها عمل میکند.

عنوان زنی با طبیعت زنانه نسددبت به فرزند و 

 پدر خانواده رفتار کند.

، پدران برای یمکن این هدفی است که آرزو می
 تطقق آن در خانه هایشان کوشش کنند.
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شان می دهد که تاثیر نکته:   پدرپژوهش ها ن

ستی    ست و نویوانان برا بر فرزندان ماندگار ا

به یاد داشددته باشددید   به پدر نیاز دارند، اما

 .ویود هر پدری مفید نیست
 

 ،یکی از انسان شناسان مشهور معتقد بود  
 پدران به ثطاظ زیست شناسی یک ضرورتند

حیث ایتماعی یک عامل ثانوی به از وثی 
زندگی نویوانان تطت تاثیر  .شمار می روند

 برای ،پدرانی که از نظر عاطفی حضور دارند
شوند ودر فرزندان خود ارزش قائل می 

 ناراحتی و نگرانی ها می توانند فرزندانشان را 
 تخشون پدرانی که ازبسیار بهتر ،آرام کنند

فرزند خود را ،عیب یو هستند،ورزند می
تطقیر می کنند یا از نظر عاطفی سرد 

به شدظ به  می تواندمسئله  اینکه  هستند
  شان فرزند

 ند .آسیب برسا
 

 

ن بر این باورند مدظ هاست که روان شناسا 
نقش پدر در بیرگ کردن فرزند  وکه دخاثت 

بسیار مهم است شواهد روز افیون علمی 
حاکی از آن است که پدر های عالقمند به 
ویژه آنهایی که از نظر عاطفی در دسترس 
هستند ، در خوشبختی فرزندانشان نقش 
 منطصر به فردی را ایفا می کنند.
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در زمینه های روابط با دوستان و موفقیت 
تطصیلی هنگامی که پدران از احساساظ 

ه د تا بنو می کوش هستندفرزندانشان باخبر 
ا بچه هاین ،آنها در حل مسائلشان کمک کنند

ارتباط با دیگران موفق تر  در در مدرسه و
و بعکس پدری که نسبت به عواطا  دهستن

 ایرادگیرو بی اعتناست،،فرزندانش خشن
واند تاثیری بسیار منفی برآنها بگذارد و می ت

احتمال آنکه فرزندان چنین پدری در انمام 
 با دوستانشان،تکاثیا درسی ناموفق باشند

بیشتر دعوا کنند و از سالمت روانی خوبی 
بیشتر است و این تاکید بر ،برخوردار نباشند
پدر به این معنا نیست که نیدیکی عاطفی 

 ندانش با آنها تاثیریرفتار متقابل مادر با فرز
ندارد.تاثیر مادر بر فرزندانش بسیار مهم 
است،اما طبق مطاثعاظ تاثیر پدر می تواند 
بسیار شدیدتر باشد،خواه آن تاثیر مثبت 
باشد یا منفی.برای نمونه فرزندان در خانواده 
هایی که پدر غایب است در ارتباط با مدرسه 

ر و همساالن گرفتار مسائل ومخاطراظ یدی ت
ر حضو شان ی که پدر در زندگیپسرانهستند.

و  مردانه ندارند،در یافتن تعادل بین قاطعیت
خویشتن داری دارای مشکل هستند و این در 
حاثیست که کسب این مهارظ ها با بیرگ 
 شدن پسرها و تالش بیشتر آنها برای 

ی ف شغلموفقیت تطصیلی و اهدا،دوست یابی
 بیرگساثیو در  روز به روز مهمتر می شود

 کنند. مینبرقرارخودساثمی با همسر روابط 
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راهنمایان عاطفه برخی پدران در نقش 
دیده طا منفی نویوان را ناهستند. آنها عوا

لکه ب ، یا با آن مخاثفت نمی کنندنمی گیرند،
که آنها را درک  به فرزندانشان نشان می دهند

و سپس آنها را راهنمایی می کنند تا نسبت به 
 ساساظ منفی خود واکنش مناسبی نشاناح

 دهند. 
 پس پدران بکوشید:

عاطفی      تان حضددور فیییکی و  ندان برای فرز

 .داشته باشید

در دوران باستان پدر از طریق ینگیدن و 
 شکارکردن از فرزندانش حمایت می کرد.
 طی قرن ها این نقش به نان آور تبدیل شد.

 آورد تا برای او از طریق کارکردن پول در می
 ، منیل قسط هایش حفظ امنیت فرزندان

اما امروز ،خوراک هیینه کنندوو درخو مخارج
ا است ت بار دیگر نقش پدر در آستانه تغییر

سطح دیگری از حمایت را برای فرزندانش 
فرزندش  ،فراهم آورد و در نتیمه این حمایت

 از نیروهای مخرا و هرزگی حفظ می شود.

 در جریان رشد فرزندتان باشید

سی های انمام شده درباره ی مادران ربر))
شاغل نشان داده که کیفیت رابطه ی مادر و 

دار تا مقفرزند تاثیر بیشتری بر نویوان دارد 
 فرزند در کنار یکدیگرو زمانی که مادر 

 (( .میگذرانند 
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