
هاواصولسبك

 بمطلو پروريفرزند
 

 

 

 

 

 حسن ملکی )قاسم(

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1395 -تهران 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،خیابانشهیدوحیدنظري،فروردين12خیابان،میدانانقالب،تهران

 66480882:/دورنگار66967355و6:تلفنطبقهدوم،99پالك

  مطلوب ها و اصول / فرزندپروريسبک
 

 حسن ملکی )قاسم(: تالیف

 انتشارات آوای نور: ناشر

 منیرالسادات حسینی: آراصفحه

 1395اول : چاپ

 نسخه 500: شمارگان

 978-600-309-196-2: شابك

 تومان 9500 قیمت                            كلیهحقوقبرايناشرمحفوظاست

  - 13۴2 ملکی، حسن،  : سرشناسه
ملکی  حسن/  ها و اصول فرزندپروری مطلوب سبک : عنوان و نام پديدآور 

 (.قاسم)
 .1395، تهران : آوای نور : مشخصات نشر 
 .م س5/21×5/1۴؛ .ص1۴۴  : مشخصات ظاهری 
 978-600-309-196-2 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 
 سرپرستی --کودکان  : موضوع 
 HQ7691395 2س7م/  : رده بندی کنگره 
 6۴9/1 : رده بندی ديويی 
 ۴187995 : شماره کتابشناسی ملی 

 



 مقدمه
 

تلف نقذ   ذی با میزان اثرگذااری م ذ  در فرآیند تربیت فرزندان عوامل متعدد

را بذذ  دذذود  بذذایی ضذذری     کذذ تذذریع عذذواملاز بنیذذادی ،نماینذذدایفذذا مذذ 
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کذارگیری   ان  تربیت  و مهارت ب فرزندان نیز صادق است. از ایع رو کس  د

 گردد.آن برای والدیع یک ضرورت اساس  تلق  م 

کتا  پی  رو سع  بر آن دارد کذ  والذدیع را در ایذع دصذوص یذاری      

پذردازد و در  ها و سپس ب  اصول تربیت مذ  نماید. بر ایع اساس ابتدا ب  سبک

هذای ارذرای   اهشرح اصول ابتدا ب  مبنای نظری یعن  دان  مربوط  و آنگذاه ر 

نماید تا دواننده ضذمع بردذورداری از پوذتوان  علمذ  بذا      اصول را تبییع م 

آگاه  نسبت ب  اعمال اصول اقدا  نماید. ب  امید آنک  توانست  باشذی  والذدیع   

 گر مناسب  باشی .را در امر تربیت فرزندانوان یاری
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 پروريفرزندهاي  سبک
 

 وریمفهوم فرزند پر
ای استت   ها و رفتارهای ويژه ای شامل روش فرزند پروری فعالیت پیچیده

در . گتذارد  که بطور مجزا يا در تعامل با يکديگر بر رشد کودك تاثیر متی 
هتای والتدين بترای     واقع پايه و اساس شیوه فرزند پتروری مبتین تتالش   

( بته عبتارتی   1991، )بامرينتد . کنترل و اجتماعی کردن کودکتان استت  
هتا و   تعامتل ، هتا  آمتوزش ، هتا  زمینه ستازی ، ند پرورزی شامل رفتارهافرز

، هايی است که به طور مجزا و در تعامل با يکديگر بر رشد شناختی روش
. گتذارد  اجتمتاعی تتاثیر متی    –رفتاری در ابعتاد فتردی   ، عاطفی، معنوی

، ذهنتی ، شخصتیتی ، رشتد جستمی  ، ها و ابعتاد ستالمتی   بطوريکه جنبه
فرزند پتروری ابتزار تعامتل    . باشند اجتماعی مد نظر می، عاطفی، هیجانی

 . ای پويا است باشد و خود پديده بین والدين و فرزندان می
 

 های فرزند پروری مهارت
های الزم برای والدين است کته چگونته    های فرزند پروری مهارت مهارت

فرزندان خود را از کودکی تا نوجوانی تربیت کنند تا فرزنتدان عتالوه بتر    
کننتد بته کمتال     حساس خوب و مثبتی که نسبت به خودشان پیدا متی ا

 . رشد نیز برسند
 

 فصل

1 



 اهمیت و فوايد فرزند آوری
اين که زوجین دارای فرزند باشند چه اهمیت و فوايتدی دارد و از ابعتاد   

اقتصتادی و فرهنگتی جوامتع    ، متعدد و متناستب بتا شترايط اجتمتاعی    
ايده عمومی وجود دارد کته  اما چند اهمیت ف. مختلف قابل بررسی است

 :  گردد به آنها اشاره می
 توسعه ارتباطات انسانی -
 ها و آرزوهای جديد طلوع ايده -
 تداوم زندگی -
 کمال عشق خانوادگی -
 تامین نیازهای روحی -
 شور و نشاط در خانواده -
 استحکام پیوند زندگی -
 پويايی خانواده -
 خروج از انزوای اجتماعی -
 زوجین گیری هويت -
 ...  و -
 

 اهداف فرزندپروری
 :  باشند از جمله اهداف فرزند پروری نیز متعدد می

 ها و استعدادها شکوفايی ظرفیت -
 تحول از حیات طبیعی به حیات معقول   -
 تدارك قابلیت اجتماعی -
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 های فرزند پروری سبك
برخورداری از يک نوع ستبک در تربیتت فرزنتدان گويتای يتک نگترش       

ستبک  . باشتد  ضوابط و اصول خاص ختود متی  ، ه دارای قاعدهباشد ک می
فرزند پروری بیانگر کیفیت و چگونگی ارتباط والدين در يک ختانواده بتا   

مطمئناً همه والدين بترای تربیتت فرزنتدان از    . باشد فرزندان خويش می
، بلکته تحتت تتاثیر شترايط اجتمتاعی     ، گیرنتد  سبک يکسان بهتره نمتی  

نوع نگاه بته کتودك و   ، سن، سطح تحصیالت ،اجتماعی  طبقه، اقتصادی
شايد بتوان چنین عنوان نمود ، به عبارت ديگر. باشد دهها عامل ديگر می
ولتی اگتر   . های فرزند پروری وجتود داشتته   ها سبک که به تعداد خانواده

های فرزند پروری  های موجود در سبک بخواهیم با توجه به برخی ويژگی
هتای   ها و ستبک  با نظريه. جدا سازی نمائیم بندی و ها آنها دسته خانواده

نمائیم که قبل از تشتريح اصتول فرزنتد پتروری بتا       ارائه شده برخورد می
 :  شويم های پیشنهادی آنها آشنا می های صاحب نظران و سبک ديدگاه

 

 )دكتر فيل(يدگاه فيليپ مك گراو هاي فرزند پروري از د سبك -1

عنوان روانشناسی خانواده موفتق  فیلیپ مک گراو در کتاب خودش که با 
توسط آقای دکتر محمد مهدی شريعت باقری ترجمه گرديتده استت   که 

بته شترح    را های مختلتف  های خانواده سبکايم و ما از آن استفاده نموده
 :  نمايد بندی می زير دسته

 

 الف( سبك فرزند پروری سهل گیرانه
. باشتد  منفتی نمتی  گیرانه بتودن بته معنتای بتار      ابتدا بايد گفت که سهل

. باشد توجه يا ضعیف نمی بی، تفاوت بی، تنبل، گیر به معنای منفعل سهل
چرا که در اين . باشد تر نیز می ها پر زحمت کببلکه در مقايسه با ساير س



سبک والدين برای حصول نتیجته بايتد ختود مختتار و استتفالل عمتل       
ايطی سخت بیشتری به فرزندان بدهند که کنترل و نظارت در چنین شر

 .  باشد نیز می
به يک نفر اگر يک بار ماهی بدهی او »: گويد اين مثل معروف که می

گیتری را يتاد    ای ولی اگتر بته او متاهی    را يک نوبت يا يک روز سیر کرده
در اين ستبک فرزنتد پتروری محقتق     « ای دهی او را يک عمر سیر کرده

، هتا  به مهارت شود فرزندان به بهترين وجه می اين سبک باعث. گردد می
گیتری   حرمت نفس دست يابند و در نهايتت قتادر بته تصتمیم    ، ها ارزش

تعامتل والتدين بتا فرزنتدان در ايتن ستبک       . معقول و مستئوالنه گردنتد  
مستلزم کوشتش و خطتای بیشتتری استت و گفتگتو و صتحبت کتردن        

پتذيری در   ستبب ايجتاد پختگتی و مستئولیت    ، کند بیشتری را طلب می
 .  گردد فرزندان می

نگرنتد و تنهتا    تر بته فرزنتدان متی    در اين سبک والدين با رويکردی ظريف
شتوند و يتا دچتار     کنند که فرزندانشان از مستیر ختارج متی    زمانی مداخله می

حد و مرزهايی که والتدين بترای فرزنتدان تعیتین     . گردند مشکل و دردسر می
ختود را در  کنند کته فرزنتدان    ای رفتار می آنها به گونه. کنند گسترده است می

 .  امور خانواده سهیم بدانند و احساس مالکیت و مسئولیت کنند
آمیز و توأم با همدلی با فرزندانشان دارنتد و   والدين برخوردی محبت

هتای درونتی در فرزنتدان را تحريتک      انگیتزه ، کننتد  ها را تشويق متی  آن
اندازنتد و ابتراز وجتود نمتودن      کنند و آنها را در حرکت صتحیح متی   می
در اين ستبک والتدين بته    . شان رشد نمايد دان آزاد است تا خالقیتفرزن
يتابی بته هتدف     کنند که فرزندان خودشان برای دستت  ای عمل می گونه

ريتتزی کننتتد چتترا کتته هرگتتاه فرزنتتدان خودشتتان بتترای کتتاری   برنامتته
ريزی کننتد انگیتزه بیشتتری بترای انجتام آن کتار از ختود بتروز          برنامه
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رو راست و سازگار ، امی و مؤدب و متواضع بودنح، پذيرا بودن. دهند می
متکی بر ساختار درونتی ختانواده   ، دلگرم و همرنگ و همنوا بودن، بودن
های غالب اين سبک تلقی  مدارا کننده بودن و صبوری و از ويژگی، بودن

 :  اند جمالت تعاملی اين گروه چنین. گردند می
 خواهی کنی؟   ات چیست؟ چه کار می  برنامه -
 کنی کار درستی است؟ فکر می -
 دهی؟   کارت را کجا انجام می -
 ای دارد؟   آيا اين کار فايده -
 

 ب( سبك فرزند پروری امر و نهي )مستبدانه(
ای استت کته امتر و     در اين سبک نحوه تعامل والدين با فرزندان به گونه

نهتتی والتتدين بیشتتتر استتت و معمتتوالً بتته هنگتتام حتتل مشتتکالت و     
والدين نقش غالب دارند و فرزندان متادامی کته والتدين    ها  گیری تصمیم

هتای ايتن    از مزيتت . نمايد برخورد محبت آمیزی با آنها دارند تبعیت می
در ستاختار  . شتود  گیری ساختار در خانواده می سبک اين که عامل شکل

در ايتن ستبک والتدين بته صتراحت بته       . تتر استت   سلسله مراتب روشن
بايتد انجتام دهنتد و چته کتاری انجتام        گويند که چه کاری فرزندان می

معمتوالً يکتی از   . باشتند  قوانین معین و معموالً انعطاف پذير نمی. ندهند
، نمايد گیری می والدين و غالباً سرپرست اصلی به تنهايی اقدام به تصمیم

نمايد و ديگران را در اين  و تدوين میمشخص اهداف خانواده را معین و 
روش تربیتتی متورد نظتر بیشتتر روش     . دهد امر مشارکت و دخالت نمی

در چنتین همبستتگی   . تنبیه و عدم پاداش استت تتا تقويتت و حمايتت    
انتظارات از فرزندان کامالً روشن و آشکار است و هر کس بر وظايف خود 
مسلط است کوتاهی از انجام وظايف با نوعی برخورد خشن همراه خواهد 



. باشتد  اين سبک متداول می به عبارتی وجود مشاجره و درگیری در. بود
، ستختگیر بتودن  ، گتری  ستلطه ، تکلیف محور، جسور، متوقع، قاطع بودن

جدی و تحکم کنندگی از صفات غالتب والتدين در   ، انعطاف ناپذير بودن
برخی از جمالت و اقتدار اين والتدين  . سبک امر و نهی يا مستبدانه است

 :  باشد چنین می
 . م دهیبايد همین االن فن کار را انجا -
 . بايد نمرات بهتری بگیری -
 .  بايد اين کار اينطوری انجام دهی -
 .  بايد از قواعد پیروی کنی -

والدين در اين سبک رُك و قاطع بوده و برای انجام کارها محدوده زمانی 
کنند و قواعتد معینتی دارنتد و تحمتل نافرمتانی را        مشخص را معین می

 . ندارند
 

 اوات طلبج( سبك فرزند پروری مس
در اين سبک نحتوه ارتبتاط والتدين بتا فرزنتدان بتدين ترتیتب تنظتیم         

هتای   گیتری  شتود کته در تصتمیم    گردد که به فرزندان اجازه داده می می
نمايتد و   خانواده بصورت يتک تتیم عمتل متی    ، خانوادگی مشارکت کنند

تمتامی اعضتای   . فضای دموکراتیک در اخذ تصمیم بتر آن حتاکم استت   
حتل  ، هتا  گیتری  تصمیم، تعیین و معین نمودن اهداف، ينخانواده در تدو

جو حاکم جتو همکتاران و   . کنند و مشارکت دارند مشکالت نقش ايفا می
در چنتتین . باشتتد و فضتتای حمتتايتی از اعضتتاا وجتتود دارد  تعتتاون متتی

 . هايی روش غالب روش مذاکره است خانواده
تختاب داد  معتقدين به اين سبک عقیده دارند بايد به فرزندان حق ان

گذاری به فرزندان به آنهتا آموختت کته نظترات و اعتقاداتشتان       و با اقدام



 15  ول: سبك های فرزندپروریافصل 

هتا برقترار    ای در ايتن خانتاواده   قواعد ساده. ها و حرمت قائل شوند ارزش
قوانین ختانواده  . است که عدم رعايت آن مجازات سنگین به دنبال ندارد

عتدال را رعايتت  والدين مهربان و پاسخگو بوده و ا. باشد انعطاف پذير می
 : معموالً طرز ارتباط به شکل زير است. نمايند می

 .  شويم آيیم و موفق می ما از عهده اين کار بر می -
 .  توانم کمکت کنم چطورمی -
 . ها را باال بزنیم بیا آستین -
 .  ما هدف مشترکی داريم -
 ...  و -

گتر   سلطه، مسئولیت پذير بودن، شريک داشتن، همراه و همیار بودن
پتذير بتودن از    واکتنش ، تنبیته گتر نبتودن   ، پرهیز از رئیس مايی، نبودن
 .  باشد می های غالب والدين در سبک مساوات طلب ويژگی

 

 كدام سبك تربیتي بهتر است
های تربیت فرزند آشناشديم سوال اساسی ايتن استت    حاال با انواع سبک

تی کتدام  های ديگر ترجیح دارد؟ به عبتار  که کدام سبک نسبت به سبک
سبک بهتر و کدام بدتر است؟ در پاسخ بايد گفت کته هیچکتدام يتا هتر     

به عبارت ديگر بايد پرسید کجا؟ کی؟ چه موقتع؟ بتا کتدام فرزنتد؟     . سه
باشتد   گويد کدام سبک مناسب متی  پاسخ اين سواالت است که به ما می

اين جمله به اين معنا است کته برختی   . باشد گو نمی يا کدام سبک پاسخ
برخی مواقع سبک سهل گیرانته و برختی مواقتع    ، قع سبک مستبدانهموا

نکتته اساستی   . سبک مساوات طالبانه کارايی ختاص خودشتان را دارنتد   
اينجاست که والدين بايد معین کنند که فرزنتد آنهتا دارای چته صتفاتی     

گتاهی مواقتع   . است تا از روی آن بدانند که کتدام روش مناستب استت   



ش بوده و در شترايط ختاص در متورد برختی     روش مستبدانه بهترين رو
گیرانته بهتتر    گاهی مواقع روش ستهل . دهد کودکان بهترين نتیجه را می

ها را ختوب يتا    توان هیچ يک از اين سبک نتیجه آنکه نمی. کند عمل می
توان بته عنتوان    همچنین از هیچ يک نمی. تلقی نمود، درست يا غلط، بد

بودن يک سبک تربیتی به کتودکی   چرا که خوب يا بد. بهترين ياد نمود
کودکتان را در  ، خواهد درباره او اجرا شتود  بستگی دارد که آن سبک می

برختی منفعتل   ، باشتند  برختی نافرمتان متی   . توان قرار دارد سه گروه می
نحوه برخورد بتا ايتن کودکتان متفتاوت     ، باشند برخی مشارکت طلب می

 . خواهد بود
ه والتدين در امتر فرزنتدپروری    فیلیپ مک گراو )دکترفیل( برای آنکت 

کند و متناسب بتا نتتايآ آن سته     موفق باشند سه مرحله را پیشنهاد می
 : اين مراحل عبارتند از. نمايد مرحله سبک تربیتی پیشنهاد می

 شناخت سبک فرزند پروری خود توسط زوجین )والدين(  : مرحله اول
 ين(شناخت سبک ارتباطی فرزند توسط زوجین )والد: مرحله دوم

هتای فرزنتد پتروری     کنترل سازگاری و ناسازگاری سبک: مرحله سوم
 خود )والدين( با سبک ارتباطی فرزندان  

 کند تا اوالً ستبک فرزنتد    دکتر فیل به والدين کمک می: مرحله اول
ثانیتاً او ايتن کتار را بتا در اختیتار      . پروری خويش را شناسايی کننتد 

ها به شرحی کته در   تچک لیس. دهد گذاشتن چک لیستی انجام می
 .  آيند پی می



 17  ول: سبك های فرزندپروریافصل 
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و بتر  ، کنم در مورد طرز رفتار فرزندانم انتظتارات روشتنی دارم   فکر می -1

 . کنم دهم يا تنبیهشان می ها پاداش می اساس همین انتظارات به آن
    

ام اهدافی را تعیتین   کنم وظیفه دارم برای خانواده یفکر م -2
 . ها باشم کنم و راهنمای آن

    

و فرزنتدانم  ، هتای مترا بیاموزنتد    ام بايتد ارزش  معتقدم که خانواده -3
های متن برگزيننتد کته     از ارزش هايی متفاوت توانند ارزش زمانی می

 .  گیری بزرگ شده باشند به اندازه کافی برای اين تصمیم

    

هتايی کته بتر عهتده دارم تعیتین و تعريتف        کنم يکی از نقش می فکر -۴
 . ام بايد در اجتماع از خود نشان دهند ظاهری است که خانواده

    

کنم تا زمانی که فرزندانم به سنی برسند که قتدرت   فکر می -5
 . ها را کنترل کنم بايد آن، گیری پیدا کنند تصمیم

    

تتر و قتويتر از ديگتر اعضتای ختانواده       ممکن است با هتوش  -6
 .  ها وظیفه من است ها و اعمال آن نباشم اما تعیین ارزش

    

کننتد يتا تحتت     مادامی که فرزندانم در خانه من زندگی می -7
 . بايد از قوانین من پیروی کنند، حمايت من هستند

    

توان اين خانواده را به روش دموکراتیک اداره کرد بايتد   نمی -8
 .  همه تصمیمات را خودم بگیرم

    

هتا ختودم بايتد دربتاره قواعتد و قتوانین خانته         بیشتر وقتت  -9
 . گیری کنم تصمیم

    

ام در قبتال متن ايتن     کنم مهمترين وظیفه خانواده می فکر -10
 .  است که به من احترام بگذارند

    

 

 جمع نمره
    

 

 تفسير

 سبك مسبتدانهيعني شباهت زياد به  33-40كسب نمره  -

 يعني غلبه سبك مستبد در رفتارها  25-32 كسب نمره -

 يعني شباهت نسبي با سبك مستبدانه 18-24كسب نمره  -

 يعني شباهت اندك باسبك مستبدانه  10-17كسب نمره  -
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کتنم و شتايد    ام احساس مستئولیت متی   وفقیت و شکست خانوادهدر برابر م -1

 .  ها را انجام دهم تا شکست نخورند بعضی از کارهای آن
    

اين ، تر برخورد کم کنم و وقتی بايد جدی من خیلی با فرزندم مدارا می -2
 .  کنم و کاری به کارش ندارم کار را نمی

    

ام را  قصیر من استت چتون وظیفته   اگر فرزند دچار مشکل شود تا حدودی ت -3
 .  ام بعنوان يک پدر )مادر( آنطور که بايد و شايد انجام نداده

    

ام را  خواهم آزادی ولی من می، گرفتند والدينم به من خیلی سخت می -۴
 . که خودم از آن محروم بودم به فرزندانم بدهم

    

ند و من نیتز  ک فرزند گاهی اوقات مرا به خاطر مشکالتش سرزنش می -5
 . کنم تا حدودی با او موافقم چون احساس گناه می

    

کتنم بتا ايجتاد     ام کارشان را درست انجام ندهند سعی متی  اگر خانواده -6
 . احساس گناه در ايجاد انگیزه کنم که کارشان را درست انجام دهند

    

کته  خواهد  من دوست دارم فرزند آدم خوب و با ادبی باشد چون او می -7
 . من به او افتخار کنم

    

کند چون من پدر )مادر(ش هستم بايد زندگی خوبی را  فرزند فکر می -8
 . برايش فراهم آورم

    

     .  های مرا بدانند ام قدر فداکاری دوست دارم خانواده -9
کنم در زندگی زياد به فرزندانم فشار نیايتد چتون فکتر     من سعی می -10
 . تکنم عادالنه نیس می

    

 جمع نمره

 تفسير
 گيرانه يعني شباهت زياد به سبك سهل 34-40كسب نمره  -

 يعني غلبه سبك فرزند پروري سهل گيرانه   27-33 كسب نمره -

 يعني شباهت نسبي به سبك فرزند پروري سهل گيرانه  18-26كسب نمره  -

 يعني شباهت اندك باسبك فرزند پروري سهل گيرانه 10-17كسب نمره  -
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ام يتادگیری نحتوه دستتیابی بته      کنم بترای ختانواده   فکر می -1

 .  موفقیت مهمتر از دستیابی به موفقیت است
    

هدف من ايجاد روحیه مشارکت در ختانواده در مواجهته بتا     -2
 .  مشکالت است

    

تتر از موفقیتت هتر يتک از      دستیابی به هدفی مشترك مهم -3
 .  اعضای خانواده است

    

به نظر من يکی از مهمترين وظايف پدر )متادر( ايتن استت     -۴
که به فرزندش بیاموزد که چگونگی اهدافی واقتع گرايانته بترای    

 . خودش تعیین کند

    

الت و ياد گرفتن نحوه اعتماد به يکديگر در مواجهه با مشتک  -5
اتکا به توانايیهای يکديگر از جمله مهارتهتای مهمتی استت کته     

 . دستیابی به آن برای تمامی اعضای خانواده ضرورت دارد

    

هتای فرزندشتان گتوش دهنتد و بته       والدين بايتد بته گفتته    -6
 .  ها و نیازهای او احترام بگذارند خواسته

    

هتتر استت   امتا ب ، اگر چه والدين مستئول فرزنتدان هستتند    -7
 . ها تبادل نظر کنند گیری با آن هنگام تصمیم

    

رفتار کودکان همیشه بايد پیامتدی )ختوب يتا بتد( در پتی       -8
 .  داشته باشد

    

     .  موفقیت فرزندانشان است، بهترين پاداش برای والدين -9
فرزند مهمترين و پايدارترين میتراث در يتک    –رابطه والد  -10

 .  خانواده است
    

 جمع نمره
    

 تفسير
 يعني شباهت زياد به سبك مساوات طلبانه  30-40كسب نمره  -

 يعني غلبه سبك مساوات طلبانه 23-29 كسب نمره -

 يعني شباهت نسبي با سبك مساوات طلبانه  15-22كسب نمره  -

 يعني شباهت اندك باسبك مساوات طلبانه 10-14كسب نمره  -
 

 



  :کنتد والتدين ستبک    دکتر فیل کمک می در اين مرحلهمرحله دوم
 ارتباطی فرزندان را شناسايی کنند

 چك ليست ارزيابي سبك ارتباط نافرماني فرزندان
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فرزند من کودکی خود انگیخته استت کته دوستت دارد بته      -1

 . تنهايی کارهايش را انجام دهد
    

     .  بسیار پر انرژی استفرزند من  -2
     . فرزند من دوست دارد راه خودش را برود -3
     .  فرزند من دوست دارد با ديگران فرق داشته باشد -۴
     .  کند فرزندم بسیاری از مواقع اصالً با من همکاری نمی -5
کنتد دوستت دارد    فرزند من وقتی با کودکان ديگر بازی می -6

 . ها دستور دهد و به آنها باشد  رهبر آن
    

گتاهی اوقتات   ، فرزند من دوست دارد عقايدش را ابراز نمايد -7
 . کند و دوست دارد بحث کند پرده صحبت می رُك و بی

    

     .  فرزند من بسیار سخت کوش است -8
فرزند من بسیار رقابت طلتب استت و دوستت دارد همیشته      -9

 .  برنده شود
    

پوشتد و   هتای متفتاوتی متی    هی اوقات لبتاس فرزند من گا -10
 .  دوست دارد منحصر به فرد باشد

    

 جمع نمره
    

 تفسير
 يعني شباهت زياد به سبك ارتباط نافرماني  33-40كسب نمره  -

 يعني غلبه سبك ارتباط نافرماني 25-32 كسب نمره -

 يعني شباهت نسبي با سبك ارتباط نافرماني 18-24كسب نمره  -

 يعني شباهت اندك باسبك ارتباط نافرماني 10-17نمره  كسب -
 


