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تجربیمادر  وظیفه دان مادر 

.دهدعشق با قید و شرط می .دهدقید و شرط میعشق بی

.دهدصرفا به کودک عشق و محبت می  .گذاردعالوه بر عشق و محبت به کودک احترام می

کند و بین خود و برای فرزندش دلسوزی می
 .کندفرزندش وابستگی ایجاد می

.کندبستگی ایجاد میکند و بین خود و فرزندش دلمهرورزی می

ل مح�ط دارد. س� در کن�� ل کودک دارد. س� در کن��
.او یک مادر خشن است .او یک مادر مقتدر و قاطع است

هایش با کودک مدام دنبال آموزش دادن، او در بازی
 .کندنصیحت و امرونهی می

.کندهای نفر اولی میاو با کودک بازی

.کودک در خانه او نفر اول است .کودک در خانه او نفر اول نیست

.اش با کودک مهم استبرای او کمیت رابطه .اش با کودک مهم استبرای او کیفیت رابطه

.دهداو گاهی به فرزندش رشوه می .دهددهد در عوض پاداش میاو به فرزندش رشوه نمی

.شنودهای کودک را میاو صرفا حرف .های کودک گوش کندکند به حرفاو سعی می

.کنداو احساسات فرزندش را سرکوب می
ها را پرورش و آن احساسات کودک را درک کند کنداو سعی می

 .بدهد

.او همواره عجله دارد .او یک مادرصبور است

.کنداو در کودک ترس از شکست ایجاد می  .آورداو در کودک آرزوی موفقیت به وجود می

اهمیت توسط فرزندش برای او اجرای قوانین کم
 .بسیار مهم است

دهد فقط روی قوانین خیلی مهم و حیاتی تمرکز  او ترجیح می
 .کند

ارزش و حقارت او به فرزندش احساس گناه، حس بی
 .دهدمی

.دهداو به فرزندش احساس ارزشمندی می

.گر استاو یک مادر مداخله .است همراه  او یک مادر 

.کنداو بیشتر از فرزندش انتقاد می .داندرا پررنگ می تشویق در تربیت او نقش

.او بر نقاط ضعف خود و فرزندش تمرکز دارد .او بر نقاط قوت خود و فرزندش تمرکز دارد

.کنددک را با دیگران مقایسه میاو کو  .او در پی مقایسه کودک با خودش است

دک های کو او انتظاراتش از کودک بیشتر از توانایی
 .است

های کودک او انتظاراتش از کودک کامال متناسب با توانایی
 .است

خواهد آرزوهای ناکام خود را از طریق کودک او می
 .برآورده کند

.عدادهای فرزندش استاو به دنبال کشف است

.کندجو میاو هویت خود را در فرزندش جست .او یک هویت مستقل دارد

های او در مورد فرزندش محدود به تغذیه، دغدغه
 .شودمی… پوشاک، دسشویی و

س ، عزت نفاعتماد به نفس او بیش از هر چیزی نگران خالقیت،
 .فرزندش است پذیریمسئولیت و
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او ارتباط عاطفی با همسرش را قربانی فرزندش 
 .کندمی

.کنداش با همسرش را حفظ میاو ارتباط عاطفی

.کنداو خودش را وقف کودک می .دهداو به خودش و آرزوهایش اهمیت می

.گر استتوان گفت که او یک صنعتمی .توان گفت که او یک باغبان استمی

.ندانی ندارداو به آینده خود و کودک امید چ .او بسیار به آینده خود و کودک امیدوار است

.ندکاو در تربیت فرزند از آزمون و خطا استفاده می
های الزم را دیده او برای تربیت کودک مطالعه کرده و آموزش

 .است
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