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سبک زندگی ما ،نشان دهندۀ هویت و شعار ماست.
با سالم خدمت شما پدر گرامی؛
اعالم میداریم که مجموعه مخلصین با توجه به دغدغه مندی در مورد ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانیی ایین نریارا را
برای استحضار و استفادا حضرتعالی تهیه نمودا ،باشد که مطلوب نظر شما واقع گردد.

رفتار پدران در قبال تربیت فرزندان
حضرت رسول اکرم (ص) فرمود :أکرِموا أوالدَکمْ وَ أَحْسِنوا آدابَهُمْ یغْفَرْ لَکمْ .؛ فرزندان خود را گرامی بدارید و آنانن را خاوت برب ا
کن اااد بااان آمرزیاااد

اااوید.

(م ا ا ان الهک,ا ا
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تربیت فرزندان در نتیجه پذیرش مسئولیت و تالش و هماهنگی پدر ومادر است .واگذاری تربیت فرزندان به مادر و خالی کردن میدان
تربیت از پدران ،فرزندان را معموالً با مشکالت و اختالالت رفتاری غیرقابل جبران مواجه میسازد .صاحبنظران معتقدند باا ایاک کاه
مادران در تربیت مهارت بیشتری دارند ولی پدران در تربیت موثرترند.
در خانههایی که پدر فقط نقش «نانآور» را دارد و فرزندان فرصت تعامل و همانندسازی با پدر را ندارند ،متاسفانه از تربیات مطلاو
محروم میشوند .به طور طبیعی آرزوی هر پدری است که با صبر ،شکیبایی ،مهربانی ،دوستی ،وقت گذاری و احترام بتواند به وظاای
خود در قبال فرزندانش عمل کند .در ایک راستا; ابراز محبت را به فرزندان به طور مستمر ادامه دهید ،زیرا رفتار مردانه بدون مهرباانی،
الگوی جنسیتی پدر را بی تاثیر می کند .و اگر خواهان آن هستید که پدر فوق العاده ای برای فرزندانتان باشید ،فراموش نکنید که بایاد
بیشتر بدانید و بیشتر عمل کنید.
دانستن نکات زیر  ،در رسیدن به خواسته شما می تواند مفید واقع شود :
 .1بن فرزندان,نن بن لهن خوت و مودبنن سخن بگوی م .
 .2اوقنت ب شتری را در ج,ع خننواد و فرزندان سپری کن م .
 .3آننن را بن دوران کودکی و نوجوانی خود و سنیر افراد مقنیس نکن م .
 .4گنهی فرزندان,نن ب بنی د رفتنرهنی خود از طرف پدر سخ ن نزمندند .
 .5در هنگنم بص ,م گ ری در امور مربوط ب فرزندان بن آننن مشورت کن م .
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رایطی را ب وجود ب نوریم بن فرزندمنن بتواند نقنط قوت خود را نشنن دهد .

 .7ب موفق

هنیشنن احترام بگذاریم و هرچند وق یک بنر آنهن را یند آوری کن م .

 .8ب فرزندمنن احترام بگذاریم و از بهق ر خص

و انتقند ننبجن از آننن بپره یم .

 .9برای فرزندمنن وق بگذاریم بن بکریم و احسنس بن ارزش بودن را در او بقوی کن م .
ادامه در پشت صفحه...

 .11الزم اس فرزندان احسنس کنند ک پدر برای مندر نن احترام زیندی قنئل اس .
 .11بن ایجند رابط ای دوستنن زم ن انس بن فرزند را ه,وار سنزیم بن بتواند ب راحتی حرف دلش را ب من بگوید .
 .12از رفتنرهنی نندرس او چشم پو ی نکن م و بن بوج ب

رایط روحی و روانی ،زمننی و مکننی ،او را از کنر نندرستش آگن کن م .

 .13در م نن اعضنی خننواد ببع ض قنئل نشویم و گنهی بن آننن درد دل کن م .
 .14ابراز مهب را ب فرزندان ب طور مست,ر ادام ده م ،زیرا رفتنر مردان بدون مهربننی ،الگوی جنس تی پدر را بی بنث ر می کند .
 .15ب جنی انتقند و بکذیب ،از سخننن اط ,ننن بخش و بنی د کنند استفند ن,نی م .
 .16بن بشک ل جلسنت خننوادگی و رک دادن ه ,اعضنء دربص ,م گ ری هنی زندگی ب ر د اعت,ند ب نفس فرزندان ک,ک کن م .
 .17سعی کن م از ویژگی هنی فرزندمنن اطالعنت و آگنهی هنی الزم را دا ت بن م و ب استعداد و سل ق هنی آننن احترام بگذاریم .
 .18فرزندمنن را بن مهنرت هنی ارببنطی و اجت,نعی و دوس ینبی صه ح آ نن کن م .
 .19ب بهص ل و درس فرزندان اه,

داد و بن رک در جلسنبی ک مدارس بشک ل می دهند ب آنهن ارزش و اعتبنر ده م .

 .21رفتنرهنی خودمنن را اصالح کن م بن الگوی مننسبی برای فرزندان بن م ،پدرانی ک ب ن ع,ل و گفتنر نن بفنوت وجود دارد هرگ
الگوی خوبی برای آنهن نخواهند بود .
 .21در انجنم بعضی از امور و ین کنرهنی من ل(نظنف  ،بع ,رات ،سنخ
ب رگ بودن در آنهن بقوی

وسنیل و )...از فرزندان ن

ک,ک بگ ریم بن احسنس مف د و

ود .

 .22سعی کن م نقش برب تی خود را برای فرزندان نوجوان ،از یک «مصلح و هدای کنند » ب یک «مشنور» ببدیل کن م .
 .23بالش کن م در سن ن نوجوانی بن فرزندمنن ه,سو د و ه,وار در کننر او بن م .
 .24در هنگنم نص ه کردن فرزند نوجوان ،ض,ن بوج ب سخننن او ،افکنر و احسنسنت خود را برای او بشریح ن,نی م .
 .25وقتی فرزندمنن کنر خوبی انجنم می دهد احسنس خو هنلی خود را ب او نشنن ده م.
 .26برای حفظ ارببنط بن فرزند نوجوان خود حداقل یکبنر در من بن او ب بنهنیی ب رون برویم و بالش کن م دربنر آنچ در احسنس و
اندیش او می گذرد بن هم گفتگو کن م .
 .27مه طی ص, ,ی ایجند ن,نی م بن فرزند نوجوان من بتواند آزادان احسنسنبش را بنزگو کند .
 .28بن القنء این حس ک در من ل واقعن مورد احترام می بن د در احسنس ارز ,ند بودن او ک,ک کن م .
 .29اگر الزم بود از روش بذکر ین بوب خ در فرزندمنن استفند کن م ،بذکر و بوب خ من بنید ب گون ای بن د ک ه,ۀ فرزندان متوج
وند ک این نوع رفتنر ننمننسب و بد اس ن فقط فرد خطنکنر.
 .31در صورت دا تن مشغل زیند ،سعی کن م در بنن روز حداقل ن م سنع

بن فرزندمنن ه,را بن م ،بن آنهن حرف ب ن م ،بگوی م و

بخندیم و استراح و بفریح کن م .
 .31اگر پسر نوجوان داریم ،بدان م ک او ن نزمند اس

ک اوقنبی را در حریم ح,نی

و هدای

پدری مهبوت ،منطقی ،استوار و مقتدر

سپری کند .
 .32ب ن خود و فرزندان ب جنی رابطۀ آمران  ،ارببنط عنطفی بوام بن گذ

و صبر را حنکم ن,نی م بن مروت و مردانگی را ب نموزند .

 .33سخن من ب عنوان پدر در خننواد وقتی ننفذ اس ک خودمنن ب آن اعتقند دا ت و ع,ل ن,نی م .
 .34اقتدار پدری الزم برب

کودک و نوجوان اس ; این اقتدار در سنی مهربننی ،دوستی و قنطع

خشن ،ننس اگویی و احت,نالً کتک زدن.
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