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   پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

Parenting style Inventory 
زض ظیط عثاضاتی زض تاضُ ًحَُ تطذَضز ٍالسیي تا فطظًساًطاى آٍضزُ ضسُ است . لغفا جوالت ظیط ضا تِ زقت ترَاًیس 

هقیاس ظیط  هیعاى هَافقت ذَز ضا تا کسام اظ آًْا هطرص کٌیس. لغفا تا جایی کِ هوکي است ّیچ ٍ  تا تَجِ تِ 

 هَضزی ضا تسٍى پاسد ًگصاضیس.

 = کاهال هَافقن 5= هَافقن ... 4= تقطیثا هرالفن ... 3= هرالفن ... 2= کاهال هرالفن ... 1

 چِ ضا کِ هی ذَاٌّس، اًجام زٌّس.ٍالسیي تایس تِ تچِ ّای ذَز اجاظُ زٌّس تا ّط آى      .1

تچِ ّا تایس فقظ اظ آى چِ ٍالسیٌطاى هی گَیٌس ، پیطٍی کٌٌس، زض غیط ایٌصَضت تازی آًْا ضا تٌثیِ      .2

 کطز.

اگط تِ هطکالت تچِ ّا تَجِ ضَز، ایي زضزسط ضا تِ زًثال زاضزکِ آًْا گستاخ تط ضسُ ٍ اًتظاضات      .3

 زاضت.تیطتطی اظ ٍالسیي ذَاٌّس 

 ّطگاُ ٍالسیي تصویوی تطای تچِ ّا تگیطًس، تایس زالیل آى ضا تِ آى ّا تگَیٌس.     .4

اگط تچِ ّا ًسثت تِ هحسٍزیت ّای ایجاز ضسُ زض ذاًَازُ اعتطاضی زاضتٌس، ٍالسیي تایس تا صحثت      .5

 کطزى، آى ّا ضا قاًع کٌٌس.

الت کٌٌس، چَى تچِ ّا تِ عَض شاتی ضاُ ذَزضاى ضا پیسا ٍالسیي ًثایس زض کاضّای هطتَط تِ تچِ ّا زذ     .6

 هی کٌٌس.

 اگط تچِ ّا کاهال هغاتق هیل ٍالسیي ذَز ضفتاض کٌٌس، زض آیٌسُ افطاز هَفقی ذَاٌّس ضس.     .7

تچِ ّا تایس کاضی ضا کِ ٍالسیي اظ آى ّا اًتظاض زاضًس، اًجام زٌّس. اها اگط اًتظاضات ٍالسیي غیط قاتل      .8

 ثَل تَز، تایس تتَاًٌس آى ضا آظازاًِ تا ٍالسیي ذَز هغطح کٌٌس.ق

ٍقتی ٍالسیي اظ تچِ ّا هی ذَاٌّس تا کاضی ضا اًجام زٌّس، تچِ ّا تایس تسٍى چَى ٍ چطا آى ضا اًجام      .9

 زٌّس.

َاظم اعطاف ذَز ٍالسیي ًثایس تچِ ّا ضا زض هٌعل هحسٍز کٌٌس، تلکِ تایس آى ّا ضا آظاز تگصاضًس تا توام ل .11

 ضا زستکاضی کٌٌس.

 ّطگاُ تچِ ّا تط ذالف هیل ٍالسیي ضفتاض کطزًس، ٍالسیي تایس تِ جای تٌثیِ آًْا ضا ضاٌّوایی کٌٌس. .11

 ٍالسیي ذیلی ظٍز تایس تِ تچِ ّا تفْواًٌس کِ ضئیس ذاًَازُ کیست. .12

ا کِ ذَاست تچِ ّا است، اًجام ٍالسیي تایس زض تطوین گیطی ّای هطتَط ب ذاًَازُ فقظ آى چِ ض .13

 زٌّس.
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 اگط ٍالسیي ضفتاض ٍ ذَاست ّای تچِ ّا ضا هحسٍز ًکٌٌس، تیطتط هطکالت حل هی ضَز. .14

ٍالسیي تایس ٌّگام تصوین گیطی زض هَضز هسائل ٍ تطًاهِ ّای ذاًَازُ ًظط تچِ ّا ضا زذالت زٌّس ٍ اظ  .15

 آًْا ًیع ًظط ذَاّی کٌٌس.

 ٌّگام تایس تا تچِ ّایی کِ تا ًظط آًْا هرالفت هی کٌٌس، تِ ضست تطذَضز ًوایٌس.ٍالسیي تایس  .16

 ٍالسیي تایس تِ تچِ ّا اجاظُ زٌّس تا ذَزضاى زض کاضّا تصوین گیطًسُ تاضٌس. .17

 ضَذی ٍ تاظی کطزى تچِ ّا زض حضَض ٍالسیي، تَّیي تِ آًْاضت. .18

ایي کاض ٍالسیي تایس تِ آى ّا اجاظُ زٌّس تا ّطٍقت کِ زلطاى  تچِ ّا تِ تاظی ٍ تفطیح ًیاظ زاضًس، تطای .19

 ذَاست اظ هٌعل ذاضج ضًَس.

تایس تِ تچِ ّا اجاظُ زازُ ضَز کِ اگط فکط هی کٌٌس ًظطضاى اظ ًظطات ٍالسیي ذَز تْتط است، آى ضا  .21

 اتطاظ کٌٌس.

 ظًص کطز.ٍقتی تچِ ّا هطتکة اضتثاّی هی ضًَس، ّیچ گاُ ًثایس آى ّا ضا سط .21

اگط ٍالسیي تصویوی تطذالف هیل تچِ ّا گطفتٌس، تایس تا تچِ ّا گفتگَ کٌٌس ٍ حتی اگط زض تصوین  .22

 ذَز اضتثاُ کطزُ تَزًس، آى ضا تپصیطًس.

گاّی اٍقات ٍالسیي تایس تا تچِ ّا ساظش کٌٌس، ًِ ایي کِ ّویطِ اًتظاض زاضتِ تاضٌس کِ تچِ ّا تا آًْا  .23

 ساظش ًوایٌس.

 تچِ ّا ضا تایس آظاز گصاضت تا ذَزضاى تجطتِ کٌٌس. .24

 تعضی اظ تچِ ّا شاتا تس ّستٌس ٍ تایس عَضی تطتیت ضًَس کِ اظ ٍالسیي ذَز تتطسٌس. .25

 تچِ ّا ٍقتی تعضگ ضًَس، اظ سرت گیطی ٍالسیي ذَز سپاسگعاضی ذَاٌّس کطز. .26

اًجام هی زٌّس( تایس تساًٌس کِ تا هغطح ٍقتی تچِ ّا زچاض هطکل ٍ زضزسط هی ضًَس )کاض ذغایی  .27

 کطزى آى هطکل تطای ٍالسیي ذَز، تٌثیِ ًوی ضًَس.

زض هجالس ٍ هیْواًی ّا تایس تچِ ّا ضا آظاز گصاضت تا هحیظ اعطاف ذَز ضا زستکاضی کٌٌس تا حس  .28

 کٌجکاٍی آى ّا اضضا ضَز.

 کاضّای آًْا سرت گیطی کٌین.تچِ ّا جسی ٍ کَضا ًرَاٌّس تَز، هگط ایي کِ زضتاضُ  .29

 ّط چٌس تچِ ّا تجطتِ کوی زاضًس، اها گاّی اٍقات ًظط آى ّا تْتط اظ ًظط ٍالسیي است. .31

  
 1389ساعتچی. هحوَز ، کاهکاضی. کاهثیع، عسکطیاى. هٌْاظ . آظهًَْای ضٍاى ضٌاذتی . ًطط ٍیطایص . 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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