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                                                             به نام خدا

مقیاس های نگرش فرزند نسبت به  پرسشنامه

  پدرو مادر

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن پاسخگوی گرامی

 مشخص کنید یا  اسخ مدنظر خود را با عالمت لطفا پ

هیچ  سؤال ديفر

   وقت

        

خیلی 

 بندرت

       

كمی از 

اوقات   

      

بعضی 

اوقات 

        

خیلی از 

 اوقات   
اكثر 

 اوقات

همیشه 

 اوقات

        پدرم مرا عصبانی می كند. 1
        من با پدرم خوب كنار می آيم. 2

        واقعاً می توانم به پدرم اعتماد كنم. احساس می كنم 3

        از پدرم خوشم نمی آيد. 4

        رفتار پدرم مرا ناراحت و دستپاچه می كند. 5

        ظارات پدرم بیش از اندازه است.نتا 6

        كاش كس ديگری پدر من بود. 7

        واقعاً از وجود پدرم لذت می برم. 8

        ا بیش از اندازه محدود می كند.پدرم مر 9

        پدرم در فعالیتهای من دخالت می كند.   11

        من پدرم را آزرده می كنم. 11

        فکر می كنم پدرم آدم فوق العاده ای است. 12
        از پدرم متنفرم. 13

        پدرم خیلی با من مدارا می كند. 14

        را دوست دارم. من واقعاً پدرم 15

        .مست دارم با پدرم باشود 16

        احساس می كنم پدرم را دوست ندارم. 17

        پدرم خیلی اذيت می كند.  18
        از دست پدرم خیلی عصبانی هستم. 19

        احساس می كنم دلم می خواهد به پدرم حمله كنم. 21

        م.به پدرم افتخار می كن 21

        كاش پدرم بیش از اين شبیه به ساير كسانی بود كه می شناسم. 22

        پدرم مرا درک نمی كند. 23

        من واقعاً نمی توانم به پدرم تکیه كنم. 24
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به صورت برعکس نمره گذاری شود 24، 21، 16، 15، 14، 12، 8، 2،3سوالهای . 1  

هیچ  سؤال ديفر

   وقت

        

خیلی 

 بندرت

       

كمی از 

اوقات   

      

بعضی 

اوقات 

        

خیلی از 

قات   او  
اكثر 

 اوقات

همیشه 

 اوقات

        پدرم باعث شرم من است. 25

CAM 1(ف م )ن 
        

        مادرم مرا عصبانی می كند.. 27
        من با مادرم خوب كنار می آيم. 28
        .احساس می كنم واقعاً می توانم به مادرم اعتماد كنم. 29

        از مادرم خوشم نمی آيد.  31

        رفتار مادرم مرا ناراحت و دستپاچه می كند. 31

        ظارات مادرم بیش از اندازه است.نتا 32

        كاش كس ديگری مادر من بود. 33

        واقعاً از وجود مادرم لذت می برم. 34

        مادرم مرا بیش از اندازه محدود می كند. 35

        خالت می كند.  مادرم در فعالیتهای من د 36

        من مادرم را آزرده می كنم. 37

        فکر می كنم مادرم آدم فوق العاده ای است. 38

        از مادرم متنفرم. 39

        مادرم خیلی با من مدارا می كند. 41

        من واقعاً مادرم را دوست دارم. 41

        .مست دارم با مادرم باشود 42

        احساس می كنم مادرم را دوست ندارم. 43

        مادرم خیلی اذيت می كند.  44
        از دست مادرم خیلی عصبانی هستم. 45

        احساس می كنم دلم می خواهد به مادرم حمله كنم. 46

        به مادرم افتخار می كنم. 47

        ی بود كه می شناسم.كاش مادرم بیش از اين شبیه به ساير كسان 48

        مادرم مرا درک نمی كند. 49

        من واقعاً نمی توانم به مادرم تکیه كنم. 51

        مادرم باعث شرم من است. 51
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 توضیحات پرسشنامه
 

 مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادرپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 52اد سئواالت: تعد

 51، 52، 21، 22، 21، 25، 8، 5،2سوالهای   قسمت اول دارد    :سوال معکوس

   51، 52، 21، 22، 21، 25، 8، 5،2سوالهای قسمت  دوم                                                  

 بعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  7رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
   هیچ وقت پاسخ ها

        

خیلی 

     بندرت

   

كمی از 

اوقات       

  

بعضی 

اوقات       

  

خیلی از 

 اوقات   
اكثر 

 اوقات

همیشه 

 اوقات

 كد يا نمره
)جهت ورود پاسخ ها به اكسل يا 

SPSS) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادرتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

 2سواالت  : سوال استاندارد شامل : مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادرپرسشنامه  ی متغیرمولفه ها

 پرسشنامه 52الی 

 

 (3والتر دبلیو . هودسنتهیه کننده: )5مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

برای اندازه گیری دامنه ، میزان اند كه  سوالی 25)ن ف پ( و مادر )ن ف م(، ابزارهای « نگرش فرزند نسبت به پدر» مقیاسهای 

« پندر »و « منادر ». مقیاسها همانند هستند بجز اينن كنه كلمن     و یا شدت مشکالت فرزند با پدر و مادرش تدوین شده است

                                              
2
 .Child’s Attitude toward Father (CAF) and Mother (CAM) Scales 

3
. Walter W.hudson 
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دو  فرزندی را از ديد فرزند اندازه گیری می كنند. اين -عوض می شود. اين دو جزء معدود ابزارهايی هستند كه مشکالت رابط  ولی

ه است. نمرات باالی زمین اين در بالینی مهم مشکل فقدان نشان  نقطه اين زير نمرات ؛(±5)31مقیاس دو نمرۀ برش دارد. اول نمرۀ 

است. نمرات بناالی اينن نقطنه تقريبناً      71به منزل  وجود مشکلی است كه از نظر بالینی معنادار تلقی می شود . نمرۀ دوم برش  31

كه مراجع استرس شديدی دارد و احتمال روشنی وجود دارد مبنی بر اين كه احتمال كاربرد نوعی خشنونت  همیشه نشان می دهد 

برای حل مشکالت وجود دارد. مشاور يا درمانگر بايد نسبت به اين احتمال هوشیار باشد. مزيت ديگر اين ابزارها آن اسنت كنه جنزو    

 كه همگی به يک صورت اجرا و نمره گذاری می شوند.هستند  4مقیاسهای بست  مقیاسهای اندازه گیری والمیر

با اجرا روی دانش آموزان كالس هفت تا دوازده و با گذشته هنای ننا همگنن سناخته     « ن ف م»و « ن ف پ» مقیاسهای: هنجارها

ی سناير گروههنای   شد. پاسخ دهندگان به مقیاس ها را آمريکايی های قفقازی تبار، ژاپنی تبار و چینی تبار و تعداد معدودتری اعضا

سال توصیه نمی شود. هنجارهنای اينن مقیاسنها در اختینار      12نژادی تشکیل می دادند. استفاده از اين مقیاسها برای كودكان زير 

 نیست.

است كه بسیار عالی  56/4و خطای استاندارد اندازه گیری  95/1دارای میانگین آلفای « نگرش فرزند نسبت به پدر» مقیاس: اعتبار

هر دو مقیاس از همسنانی دروننی عنالی    است؛ 57/4اندارد اندازه گیری آن و خطای است 94/1« ن ف م»است؛ میانگین آلفای )كم( 

نشان می دهد كه هر دو «( ن ف م»)برای  95/1و «( ن ف پ») برای  96/1بعد از يک هفته با « بازآزمايی»برخوردارند. همبستگی 

 رند.مقیاس از پايايی يا ثبات عالی برخوردا

از روايی عالی برای گروه های شناخته شده برخوردارند، زيرا هنر دو بنه رنور معنناداری     « ن ف م»و « ن ف پ» مقیاسهای : روایی

كودكان مدعی مشکالت رابطه با والدين را از گروه فاقد آن تفکیک می كنند. اين مقیاسها از روايی پیش بیننی خنوبی برخوردارنند،    

 معناداری پیش بینی می كنند. رور  دربارۀ مشکالت ايشان با والدينشان را بهزيرا پاسخ های فرزندان 

 نمره گذاری

همانند اکثر مقیاسهای والمیر نمره گذاری می شود، به این صورت که ابتدا سوالهایی « ن ف م»و « ن ف پ»مقیاسهای  

( معکوس نمره گذاری میی شیود، نمیرات    51، 52، 21، 22، 21، 25، 8، 2، 5که در پایین صفحه شمارۀ آنها آمده ) یعنی 

ضرب می شود، و تقسیم بر تعداد سیوالهای   211جمع می شوند و از نمرۀ سوالهای کامل شده کم می شود. این رقم در 

که نمرات بزرگتر نشانۀ وسعت یا شدت بیشتر  211تا  1می گردد. نتیجه، نمره ای خواهد بود بین  1کامل شده ضرب در 

 مشکالت است.

 

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 

_________________________________ 
 پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی طراحی، گردآوری، ترجمه و 

 در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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4
. WALMYR Assessment Scales 
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