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 های رابطه ی پدر و دختریویژگی 

 

 که او. دارد پسر یک و دختر فرزند چهار که است پدری مقاله این ینویسنده جاستین،

 بابت این از است رنجیده دختر فرزند چهار داشتن یدرباره دیگران هایشوخی از همیشه

 یهجمل. است زندگی هایلذت ترینبزرگ از یکی دختر داشتن گویدمی و کندمی تأسف ابراز

 بزرگ جاستین. «هستم عاشقت دیروز از تربیش امروز: »است این دخترانش به او معروف

 .کندمی محسوب خودش برای خاص امتیاز یک بلکه مسئولیت یک نه را دخترانش کردن

 

 

 ماش با است گرفته یاد دخترانش تربیت در هاسال طی جاستین که را اینکته ۵۱ ادامه در

 .شوید آشنا دختر با پدر رفتار درست نحوه با نیز شما تا گذاریممی میان در

 

 

 دارد پدرانه محبت به نیاز چیزی، هر از بیش دخترتان .۵

 دخترتان هید،می یاد او به که چیزهایی یا خریدمی برایش که هدایایی و وسایل از بیشتر

 ار شما نقش تواندنمی زمین یکره روی بر دیگری کسهیچ. دارد شما محبت و عشق به نیاز

 خواهد مرتکب بزرگی اشتباهات کرد، نخواهد برآورده را شما انتظارات دخترتان. کند ایفا

 یعالقه به ندهید اجازه او به وقتهیچ اما کند، پشت شما به مدتی است ممکن حتی و شد

 این. هستید عاشقش که بگویید و کنید نگاه هایشچشم در. کند شک خودش به نسبت شما

 .بدهید انجام زیاد را کار
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 گذاریدمی تأثیر او یآینده زندگی شریک انتخاب در شما .۲

 تقیممس تأثیر همسرش انتخاب روی آینده در دخترتان با شما رفتار اما است ترسناکی فکر

 و کنم ازدواج او با شد بزرگ وقتی که کردمی التماس مانسوم دختر هاسال برای. گذاردمی

 یخوب پدر شما اگر. امکرده ازدواج مهربانش مادر با قبال که بدهم توضیح بودم مجبور من

 .داشت خواهد تمایل شما شبیه شخصی با ازدواج به آینده در او باشید،

 

 دارد شما با مقایسه در بیشتری اولویت دخترتان سالیق .۳

 به نه دهیم،می گوش آنها یعالقه مورد هایآهنگ به هستند ماشینم در دخترهایم وقتی

 اشقع هم من چون استثناست سوییفت تیلور البته) دهممی گوش نهاییت خودم که چیزهایی

 .کندمی خوشحال هم را من دخترهایم بودن خوشحال(. سوییفیتم تیلور

 

 است مادرش با رفتارتان گرنظاره شما دختر .۴

 همین بگویم باید است، ترمهم همه از فهرست این در مورد کدام بدانید خواهیدمی اگر

 به که است این بکنید دخترتان برای توانیدمی که کارهایی بهترین از یکی! چهارم مورد

 زندگی برای اما است آسانی کار باشد هابچه به تانحواس اینکه. بورزید عشق مادرش

 به امتوجه که هاییوقت. بدهید قرار اولویت در را آن و کنید تالش همیشه خود مشترک

 به. دباش تصادفی این کنمنمی فکر و دارند بیشتری مشکالت هم هابچه شودمی کم همسرم

 نشان هابچه به و ببرید مسافرت به را او بگذارید، وقت او برای بورزید، عشق خود همسر

 .دارد آنها به نسبت باالتری اولویت مادرشان که بدهید

 

 بکاهد شما میان صمیمیت از دخترتان شدنبزرگ ندهید اجازه .۱

 ایمنشده مواجه آنها نوجوانی چالش پر سنین با هنوز ما و است ساله ۵۵ ما دختر ترینبزرگ

 کافی یاندازهبه اینکه از دارند تریبزرگ فرزندان که پدرانی. هستم آماده کامال من اما

 برای. کنندمی پشیمانی احساس نیستند نزدیک خود نوجوان دختران به احساسی ازنظر

  بگیرم؛ یاد خوبیبه را آنها با صحیح برخورد کنممی سعی من اما است ترسناک ما یهمه
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 نس در که دیگری چالش هر و اجتماعی هایشبکه مخالف، جنس با دوستی هورمونی، تغییرات

 شوند ساله ۵۱ وقتی من دختران. کندنمی دور دخترانم از را من شوندمی مواجه آن با بلوغ

 احساسات کهوقتی. دیدند سالگی ۱ در که دید خواهند نزدیک خودشان به را من قدرهمان

 .نشوید ناپدید کندمی تغییر به شروع آنها بدن و

 

 بدهید یاد سوئدی شنای او به .۶

 و بلدند سوئدی شنای آنها هستند، زرنگ من دختران. گیریممی جدی را سالمتی خانه در ما

 پرتاب دخترها مثل» یجمله آنها یعقیده به. دهندمی اختصاص ورزش به را زیادی زمان

 را ماندختران کنیممی سعی ما قوی، بدنی از بیشتر. توهین نه است تشویق یک «کندمی

 انتزیف و رنگارنگ هایلباس با زنانگی که دنیایی در. بیاوریم بار قوی ذهنی با مادرشان مثل

 .هستند محکم فوالد مثل من دختران شودمی شناخته

 

 بسازید خاطره .۷

 کرد، خواهم زندگی دیگر سال ۶۵ – ۱۵ حداکثر من. باشید خانه سازانخاطره یسردسته

. ازمبس خاطره دخترهایم با توانممی که جایی تا کنممی سعی پس نیست نهایتبی زمان این

 سفر یک رسیدند سالگی ده سن به دخترانم از هرکدام وقتی ایمگذاشته قرار ما مثال

 هایسازیخاطره از البته ببینیم؛ تدارک آنها ریزیبرنامه با را مدتطوالنی و انگیزهیجان

 یا هاشنبه مفصل یصبحانه جمعه، هایشب خانوادگی دیدنفیلم مثل ترهزینهکم

 زیادی یهزینه سازیخاطره برای نیست الزم. شویمنمی غافل هم خانوادگی وگذارهایگشت

 هایخاطره از پر دخترتان ذهن بگذارید. شماست نیت دارد اهمیت آنچه کنید پرداخت

 .باشد پدرش با رنگارنگ

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 4 

 

 

 بیاموزید را بودن فروتن او به .۸

 مسئله این پسِ از خوبیبه ما. چرخدنمی ما محور حول دنیا که بدهید یاد دخترتان به باید

 فروتن که است این زندگی راه بهترین بدهیم نشان آنها به که کنیممی سعی اما ایمبرنیامده

 همیشه بدانیم و بدهیم قرار اولویت آخرین در را خودمان کنیم، خدمت دیگران به باشیم،

 .نیست ما با حق

 

 باشید داشته حضور او هایبرنامه در .۹

 ستنی مقدور شانبرای و هستند شانحرفه و کار درگیر حسابی نوجوان دختران پدرهای اکثر

 بوطمر هایبرنامه در شرکت برای اما باشند داشته حضور دخترشان هایبرنامه در همیشه که

 ودتانخ وجههیچ به و باشید داشته حضور آنجا در تانحواس تمام با و بکنید را تانتالش او به

 کردمی ااجر تئاتر دخترتان که کردید شرکت ایبرنامه در اگر مثال. نکنید مشغول گوشی با را

 .بزنید کف محکم توانیدمی که جایی تا برنامه اتمام از پس

 

 کنید توجه او به باید نیست، کافی فیزیکی حضور .۵۵

 امخصوص نیست؛ کافی خانه در شما فیزیکیِ حضور. کنممی فراموش را مورد این معموال من

 گردیدبازمی خانه به کار محل از وقتی. دسترس در همیشه هایسرگرمی و اطالعات عصر در

 یمت ها،ایمیل توئیتر،. بگذاریدش دیگری اتاق در حداقل یا کنیدخاموش را خود همراه تلفن

 ماش با که است مهم این او برای. نیستند مهم دخترتان برای شما گروه هایپیام و فوتبال

 .باشد کنارتان و کند بازی شما با بگذراند، وقت

 

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 بزنید الک را هایشناخن و کنید مرتب را موهایش .۵۵

 درست اسبیدم هرکسی از بهتر بگویم توانممی که امداده انجام قدریبه را کار این من

 هب. زنندمی الک را هایمناخن گاهی هم آنها البته. هستم ایحرفه کامال زدن الک در و کنممی

 .کند رفتار لطافت و مالیمت با تواندمی مرد یک که بدهید نشان دخترتان

 

 بروید بیرون او با .۵۲

 ربایک ماه هرچند حتی اما دهم،می انجام همیشه را مورد این که بگویم توانستممی کاشای

 ایدب چگونه مرد یک اینکه دادن نشان برای دخترتان با رفتن بیرون. است هیچی از بهتر هم

 کنم،می باز من را در روممی بیرون دخترهایم با وقتی. است ضروری کند رفتار زن یک با

 که کنممی کاری و کنممی نگاه شانچشمان در کنم،می پرداخت من را هاحسابصورت

 ثلم کارهایی کنید؛ خرج زیادی پول نیست الزم کار این برای. بکنند بودن ارزشمند احساس

. هستند مناسبی هایگزینه فروشیبستنی به رفتن و سواریدوچرخه خیابان، در زدن قدم

 .دارد اهمیت شما نیت و نیست نیاز چندانی تجمالت هم مورد این در

 

 است ظاهری زیبایی از ترهمم باطنی زیبایی که بگویید دخترتان به .۵۳

 رییادآو و موضوع این گفتن کند،می مشخص را او زندگی سرنوشت که است دخترتان باطن

 این اما باشد؛ زیبا باید تانقلب گوییممی ماندختران به ما. شماست یوظیفه آن همیشگی

 دنیای این در کردن بزرگ دختر. باشد او باطن یا او نفسعزت او، شخصیت تواندمی قلب

 که دکن فکر نباید دخترتان اما نیست، آسانی کار شهوانی تمایالت از شده پر که وانفسا

 .شودمی محدود اشاندام و ظاهر به اشزیبایی
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 ببرید لذت خود بودن پدر از .۵۴

 .گذردمی زدنی هم بر چشم در زمان چون ببرید، لذت خود بودن پدر از

 

 کنید عذرخواهی زد، سر شما از قصوری زمان هر .۵۱

 ،کنممی اشتباهی وقتی اما. طورهمین هم شما کنم،می فراموش اوقات خیلی را ۵۴ تا ۵ موارد

 آورم،می کم موارد این به عمل در وقتی و کنممی دارجریحه را احساساتش وقتی

 تقاضای قلب صمیم از باید ساده، خواهیمعذرت یک فقطنه. کنممی تمرین را خواهیمعذرت

 نقصیب رفتارش که کندمی قبول و آیدمی پایین خود موضع از که باشید پدری. کنم بخشش

 .بخشدمی را شما حتما دخترتان ترتیب این به نبوده،

 

  .باشید تاندختران عاشق پس است، ارزشمند شما نقش! پدرها


