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» برای بزرگ کردن یک  ضرب المثلي مي گوید:  

 بچه نیاز به یک قوم است «

روزانه  پس بکوشییید با مدم یایي که در زندگي  

فرزنیدتیان ن د دارنید ش مشییییا شییویید از  ملیه 

دوسیینان و والدید دوسییناند خ در انه تان را  

روی یمکالسییي ییای فرزنیداننیان بد ییاییید ش 

بیه مممیاني ییا و      داوطلی  رسییانیدن فرزنیداننیان

بیاشییییدخ بیه مالقیه مییدیمیا و      منیان  زمید ورزش  

بیا من ییا یمیاییی       ندراني ییاید گوش کییید و

نجیام اییکیه درک کییید یرزمیان شییویید خ سییرا

بیارییا    بیارییا و    خ  یسیینییدتیان  درکییار  یانواد   

بیا فرزنیداننیان ارت یاق برقرار      کیه فرصییت داریید

ییا از من ییا فیاصییلیه بدیریید و در اییجیا  ش  کییید

 !!شمایید که اننخاب کیید  یسنید

سییالت ترید مطیخ  یانوادگي    شبیه طور کلي   

فردی مطیطي  اسییت کیه در من پیدر بیه میوان 

بیه   ش  قوی مردانیه نسیی یت  و  پرورش دییید  

میادر نیز بیه   فرزنیدان و میادر من ییا ممیک میکییدخ 

میوان زني بیا ط یعیت زنیانیه نسیی یت بیه فرزنید و  

 پدر  انواد  رفنار کیدخ 

اید یدفي است که مرزو مي کییتش پدران برای  
کییدخ  کوشد  یای ان  در  انه  من   تط ق 

 

2 
 

 

 
 

وضعیت   یمید  که  رسد  مي  نظر  به   میط ي 
میکیدخ  صدق  یت  پدران   در صوص 
اگر پدران مگایانه تالش نکیید که بخ یي از 

ن باشیید به تدری  از ازندگي روزانه فرزندان ی

ییا  رری  از ئمنیان دور  واییید شیید و  ز

ان پیمیان  وایید میانید خ برای مثیا  : دییدشیی

پدر اما اید   ش د نری پدر توانایي داشینه باشید

در دسینر  او ن اشید یا کیتیت رابطه پدر و 

د نر میتي باشیدخدر اید  اسیت که توانایي  

 پدر بر رشد فکری د نر تاثیری نخواید 

 خ داشت

پدر یا باید به اید نکنه تو ه داشنه باشید که 
زندگي  انوادگي ف خ برمورد  کردن نیاز یای 
ش بلکه حضور یر روز و   مادی  انواد  نیست 

ا ند نیاز یای ماطتي و  سماني  برمورد  س
 ان در تربیت فرزند ن د بسزایي  مبه طور یمز

 داردخ 

شاید برای پدر یا دشوار شود که فرصني را   
 د!!! بیابید تا با فرزندان ان تیما باشی

 

مي  توصیه  پدران  فرزند  ود    :شود  به  با 
بدذرانیدخ  تیمایي  به  را   اوقاتي 
دست   به  یک ار  ای  یتنه  فرصت  اید  شاید 
شما   که  باشد  زماني  مد   یمان  یا  ش  بیاید 
می ریدخ  کال   به  با  ود  را   فرزندتان 

 

 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ماطته   راییمایان  ن د  در  پدران  بر ي 
نادید   را  یسنیدخ منما مواط  میتي نو وان 

بلکه   ش  نمي گیرندشیا با من مخالتت نمي کیید
به فرزندان ان ن ان مي دیید که منما را درک  
و سپس منما را راییمایي مي کیید تا نس ت به 
ن ان  میاس ي  واکید  میتي  ود   احساسا  

 دییدخ  
 پس پدران بکوشید:

برای فرزنیداننیان حضییور فیزیکي و میاطتي  

 خ داشنه باشید

و   طریق  یدیدن  از  پدر  باسنان  دوران  در 
کردخ  مي  حمایت  فرزنداند  از   شکارکردن 
نان مور ت دیک شدخ  به  اید ن د   طي قرن یا 

 مورد تا برای   او از طریق کارکردن پو  در مي
ش  میز  د قسخ یایحتظ امییت فرزندان

اما امروز  ش ودرو و وراک یزییه کیید مخارج
بار دیدر ن د پدر در مسنانه تغییر است تا  
سطح دیدری از حمایت را برای فرزنداند  

فرزندش   شفرایت مورد و در ننیجه اید حمایت
 از نیرویای مخرب و یرزگي حتظ مي شودخ 

 در جریان رشد فرزندتان باشید 

دربار   )) شد   انجام  یای  مادران  بررسي  ی 
شاغک ن ان داد  که کیتیت رابطه ی مادر و  
فرزند تاثیر بی نری بر نو وان دارد تا م دار  
یکدیدر  کیار  در  فرزند  و  مادر  که   زماني 

 ((میدذرانیدخ  
4 

 

موف یت   و  دوسنان  با  روابخ  یای  زمییه  در 
از   پدران  که  ییدامي  احساسا   تطصیلي 

به   تا  کوشید  مي  و  یسنید  با  ر  فرزندان ان 
بچه یا  اید  شمنما در حک مسائل ان کمک کیید

و مدرسه  تر    در  در  موفق  دیدران  با  ارت اق 
مواط     دیسنی به  نس ت  که  پدری  بعکس  و 

امنیاستش شفرزنداند   د بي   ایرادگیرو 
و   بدذارد  برمنما  میتي  بسیار  تاثیری  تواند  مي 

منکه   انجام احنما   در  پدری  چیید  فرزندان 
باشید ناموفق  درسي  دوسنان ان  شتکالی   با 

رواني  وبي   سالمت  از  و  کیید  دموا  بی نر 
ن اشید بر شبر وردار  تاکید  اید  و  است  بی نر 

نزدیکي ماطتي پدر به اید معیا نیست که رفنار 
تاثیری  منما  با  فرزنداند  با  مادر  من ابک 

ب فرزنداند  بر  مادر  ممت  نداردختاثیر  سیار 
تواند   مي  پدر  تاثیر  مطالعا   ط ق  استشاما 
بسیار شدیدتر باشدش وا  من تاثیر مث ت باشد 
یا میتيخبرای نمونه فرزندان در  انواد  یایي که  
پدر غای  است در ارت اق با مدرسه و یمساالن  
تر   ومخاطرا   دی  مسائک  گرفنار 
یسنیدخپسراني که پدر در زندگي شان حضور  

ی و  ندارندشدر  مردانه  قاطعیت  بید  تعاد   افند 
دارای م کک یسنید و اید در    ش  وی ند داری

حالیست که کس  اید ممار  یا با بزرگ شدن  
برای   منما  بی نر  تالش  و   پسریا 

موف یت تطصیلي و ایداف شغلي  شدوست یابي
بزرگسالي  در  و  شود  مي  مممنر  روز  به   روز 

 کییدخ  مينسالمي با یمسر ودبرقرار روابخ 
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نکنه: پژوید یا ن یان مي دید که تاثیرپدر  

بر فرزندان ماندگار اسیت و نو وانان براسیني  

بیه ییاد داشیینیه بیاشیییید    بیه پیدر نییاز دارنیدش امیا

 و ود یر پدری متید نیستخ 
 

بود    معن د  م مور  شیاسان  انسان  از  ش  یکي 
پدران به لطاظ زیست شیاسي یک ضرورتید  

به از  ولي   ثانوی  مامک  یک  ا نمامي  حیث 
تاثیر  تطت  نو وانان  زندگي  روندخ  مي  شمار 

دارند ماطتي حضور  نظر  از  که  برای    شپدراني 
ودر   شوند  مي  قائک  ارزش  فرزندان  ود 
 ناراحني و ندراني یا مي توانید فرزندان ان را 

    ونت پدراني که ازبسیار بمنر شمرام کیید
فرزند  ود را  شمی   و یسنیدشمي ورزند

تط یر مي کیید یا از نظر ماطتي سرد  
به شد  به  که اید مسئله مي تواند یسنید
  شان فرزند

 ند خ مسی  برسا
 

 

باورند    اید  بر  مد  یاست که روان شیاسان 
که د الت و ن د پدر در بزرگ کردن فرزند  
ملمي   افزون  روز  شواید  است  ممت  بسیار 
حاکي از من است که پدر یای مالقمید به ویژ   
منمایي که از نظر ماطتي در دسنر  یسنید  
ش در  وش خني فرزندان ان ن د میطصر به  
کییدخ  مي  ایتا  را   فردی 

 

 

 "  د باشیدمویَّ" 
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