
 «به نام آرام بخش دلها» 

 محبوبیت جدول ارزیابی و چک لیست میزان

 (0/ بسیار ضعیف: 1/ ضعیف:  2/ متوسط:  3/ خوب:  4: بسیار خوب/  5عالی: )

 

 

 

 راهکارها 
خوووود  توضیح یا مصداق و نمونه

 ارزیابی 
ارزیابی 

 سرهم

1 
، خدا و امام عصوور عهیه السووام را والدین

 دندوست بدار
 امام عصر در ، تجهی انس باخانهها در فضوا   ر مناسوبت بی تفاوت نبودن د

 رفتارها  معمول والدین
  

 محبوب یکدیگر باشند پدر و مادر 2
جهو  یکدیگر بپاخیزند، دست یکدیگر را بگیرند، وقت گذار  برا  یکدیگر، 

 تعریف و تمجید و ...  
 نیز متبهور باشد( پدر و مادر)تمامی موارد بعد  باید در رابطه 

  

 باشد و مادرپدر محبوب  فرزند 3
، توجه عاطفی، ابراز محبوت الامی، نواز  و تما  جسووومی، وقت گذار  

 شوخی الردن
  

 هدیه دادن 4
/ االنسووان عبید االاسووان /  بسووع عاطفی، الادو دادن ، لبخند و تخوشوورویی

 باالاسان تمهک القهوب.
  

5 
و گفتگو   فرزنوودخوب گو  الردن بووه 

 صمیمانه
توجه در گفتگو درباره موضوعات مورد عاقه و ، پرهیز از تما  چشومی و  
 و ...، توبیخ، توهین سرزنش ،غر زدن ،جدل یا جر و بحث الهمات مسموم: 

  

   ااسا  موفقیت در و  القا الردن هابینانه خوبیبزرگنمایی واقع 6

 نیکو و عاطفی نام نهادن و صدا زدن 7
 نام زیبا  او را با الفاظ عاطفی همراه النیع 

 عزیز، نور چشمع، میوه دلع(/ مهربانو، مهد / فاطمه )مهربان
  

   انعکا  ااسا  در شرایط آشفتگی هیجانی بدون قضاوت و ارائه راهکار همدلی 8

 و انعطاف پذیر  بخشش و مدارا 9
بزرگ بدون چشوووع پوشوووی در برابر خطاها  الوچک و الع تکرار یا خطا  

 تکرار
  

   اغماض الردنرا با نگاه تکریمانه  تنبیهی از سر مهربانی برخی از قواعد خهف وعید 10

   یادگیر  یک مهارت در النار هع، با هع مطالعه الردن گذار و وقت فعالیت مشترک و همراهی 11

   و تمجید و ... واالنش ااساسی به یک ویژگی عاطفی با تعریف و خو  قولی توجه و خوب دیدن 12

   بابت الارها  ریز و درشت اما به صورت سهمی قدرشناسی شود قدرشناسی و تشکر 13

 باز  الردن با یکدیگر 14
ها  تقویت صوومیمیت و همراه نمودن شوووخی و هیجان موبت و ... در باز 

 متعدد مانند: فکر ، فیزیکی، نمایشی و ..
  

15 
 رابطه دو نفره 

 طرفه()غیر مجاز ، دو 

  گفتگورابطه عاطفی دو نفره در یک ماه مانند:  حداقل بیستت تجربوه  

 نامه نگار ، مسابقه، پیاده رو  و ... صمیمانه، 
 )تمامی موارد مذالور در این برگه می تواند از مصادیق این راهکار باشد(

  

   خانهلبا  زیبا و پوشش متناسب بر تن داشتن، معطر بودن در  آراستگی ظاهر  و پاالیزگی 16

   و ... خانهاز مصادیق توجه الردن و دیده شدن است مانند: دالوراسیون  توجه به عائق 17

18 
خود و  پدر و مادربه و ااترام اظهار عاقه 

 پدر و مادر همسر

هووا، هوودیووه گرفتن برا  ایشوووان و ... هووا  آنتعریف و تمجیوود از ویژگی
خویش  آن النند اله ما با پدر و مادر جسووومانی و معنو  ن با ماموا )فرزنودان 
 ایع(الرده

  

 پذیر  بی قید و شرط 19
شووخصوویت و انسووانیت او را در هر شوورایطی     پدر و مادرداند اله می فرزند
برد. )افظ الرامت رفتار  را زیر سوووال میدر صووورت لزوم تنها پذیرد و می

 نفس(
  

   است فرزندعامل آرامش دهی به  وثرترینآرامش درونی م یعنی آرامشپدر و مادر  20



 «به نام آرام بخش دلها» 

 جدول ارزیابی و چک لیست مقبولیت        

  ( :0/ بسیار ضعیف: 1/ ضعیف:  2/ متوسط:  3/ خوب:  4بسیار خوب: ، 5عالی) 

 راهکار 
خوووود  مصادیق و نمونه

 ارزیابی 
ارزیابی 
 همسر

1 
، خدا و امام عصر را قبول پدر و مادر
 / ادیث عنوان بصر   داشته باشند

 میزان تعبد و بندگی و خاالسوار  در برابر پروردگار و امام عصر عهیه السام 
 شودها  روزمره زندگی توسط فرزندان دقیق دیده میدر برنامه

  

 مقبول یکدیگر باشند پدر و مادر 2

 بسوویار مشووورت و از یکدیگر نظر یکدیگر را در مسووائل متعدد جویا شوووند
 برا  نماز ، اقتدا به یکدیگران برسوووانندفرزنود و آن را بوه سووومع   دنو بگیر

ها  یت و ارز  فعالیت، طرح اهم)نقول آقوا  خویی در پواورقی(   جمواعوت  
 ان، فرزندروزمره یکدیگر نزد 

 نیز باید متبهور باشد( پدر و مادررابطه میان  تمامی موارد بعد  در)

  

 باشد پدر و مادرمقبول  فرزند 3
آگاهی دارد به آنها بیاموزد، از او  فرزندتا  الننود الوه آن ه    پودر و موادر  
 و ... ، اقتدا  نماز جماعت به فرزندرا دعا الند آنهابخواهند اله 

  

   ، تایید الامی و ...به رفتار موبت واالنش داشتن تأیید رفتارها  موبت 4

5 
تنظیع قرارهوا و تنبیه)بیدار الردن(    
مونفعوول نبودن و واالنش دادن در  

 برابر رفتارها  منفی

ا  را همراه با هدیه فرزندعیب تغوافول، نگاه تهخ متناسوووب با رفتار منفی،   
   )عیب گفتن نه عیب جویی( گوشزد الردن

 تجسسپرهیز از بازجویی و  6
 دهع الهاو را بازجویی نکرده و فرصووت میدرباره اتفاقات گذشووته یا جار  

 تعریف الند درباره مساله پیش آمده،خود  به میل خود  
  

 صدا زدنمودب نیکو نام نهادن و  7
تمویل و اسوووتعاره برا  القاب و یا از  همراه النیع/ خانع نام زیبا  او را با آقا

 و ...( ، چون الوه در برابر مشکاتفنام او استفاده النیع )الریع، شری
  

8 
نقطه نظرات شوخصیت و  ااترام به 
و  ولو بووا وجود اختاف نظر فرزنوود

 و ااترام به اریت و اختیار 

اجازه به بیان افکار و ااسوا  و همدالنه برخورد الردن )همدلی نشانه تایید  
   با لحن مناسب نیست( و قابل گفتگو دانستن نظرات مخالف

   و ... در گفتگو استفاده شود "بفرمایین"و  "شما"از تعابیر  گفتگو  محترمانه 9

   و ...ام راستگویی در ال صداقت 10

   ، خهف وعده مقبولیت را پایین می آوردراستگویی در رفتار و ... خو  قولیعمل به وعده و  11

   ان باشدفرزندباالتر از  مادر پدر وسطح اطاعات و مهارتها   به روز بودن دانش و اطاعات 12

   تایید رفتارها  موبت به صور گوناگون نه یکنواخت فرزندتوجه الردن و دیدن  13

   همراهی به هنگام خروج و ورود  استقبال و بدرقه  14

 مشورت گرفتن 15
درباره موضووعاتی مشورت گرفته شود اله در آن مشورت ااسا  الرامت و  

 بزرگی نماید
  

   مسوولیتی داده شود اله در آن ااسا  الرامت و بزرگی نماید  مسؤولیت سپار  16

17 
و اسووواتید خود  پدر و مادرااترام به 

 انفرزندنزد 
ا مان با ما آن النند اله متگوها  روزمره )فرزندانبروز مقبولیت ایشووان در گف

 ایع(خویش الرده با پدر و مادر جسمانی و معنو 
  

 شخصیتو سامت ثبات  18
و )از آنسوو فرزنددر برابر  پدر و مادرثبات و قاطعیت در الام و رفتار صووحیح 

 ، صبور  *الاهد(منطقی، از مقبولیت او میبر بی پدر و مادرپافشار  
  

19 
 عذرخواهی و عذرپذیر  و عذرتراشی

 )النترل خشع، خوشبینی(
مقبولیت غرور و عجب و خودپسووند ، مانع اینهاسووت و خود موجب الاهش 

 است. تجبر موجب خشع است و خشع موجب الاهش مقبولیت.
  

 یعنی امنیت پدر و مادر 20
 خود مخفی الند پدر و مادراز سر تر  مساله ا  را از  فرزندنباید 
اثبات شوووود و با گفتار یادآور   نما. باید با الردار"یعنی امنیت پدر و مادر"

 گردد
  

 


