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                                                             به نام خدا

 فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی پرسشنامه

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

 مشخص کنید یا  با عالمت  لطفا پاسخ مدنظر خود را

دير
 ف

خیلی  هیچ سؤال

 کمی

بی  کم

 نظر

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
        احساس می کنید وقتی را که با پدرتان صرف می کنید چقدر است؟ 1
        احساس می کنید تا چه حد توانسته ايد رابطۀ پايداری را با پدر خود حفظ کنید؟ 2

        داريد؟ چقدر به پدر خود اعتماد 3

        چقدر اطمینان داريد اگر صحبت کنید پدرتان شما را مسخره يا مضحکه نمی کند؟   4

چقدر اطمینان داريد که اگر مشکلی داشته باشید پددرتان بده شدما کمدا خواهدد       5

 کرد؟

       

        چقدر به پدرتان احساس نزديکی می کنید؟ 6

        رای يا مشکل عشقی با پدرتان صحبت کنید؟چقدر برايتان راحت است که ب 7

در رابطۀ با مشکالتی که در مدرسه داريد، با پدرتان تا چه اندازه راحت صحبت مدی   8

 کنید؟

       

        در بارۀ نقش پدرتان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟ حد تا چه 9
        ؟رستی می شناسیدار پدرتان را به دحس می کنید احساسات، افکار، رفت 11

        قبول ضعفهای پدرتان برايتان آسان است؟  11

تا چه حد پدرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تدا چده    12

 حد او را فقط يا پدر می بینید؟
  

     

          بانی می شويد؟صچند وقت يا بار ازدست پدرتان ع 13
        ی، چقدر از پدرتان آزرده هستید؟ه طور کلب 14

        گفتگو با پدرتان تا چه حدی مطلوب است؟ 15

        کند؟ پدرتان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می 16

        پدر شما خوب به حرفهای شما گوش می کند؟ 17

        (؟چقدر پدرتان برايتان مهم است)به او اهمیت می دهید 18

        وقتی از خانه دور هستید، نوعاً چقدر دلتان برای پدرتان تنگ می شود؟ 19

        چقدر برای پدرتان احترام قائل ايد؟ 21
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ردي

 ف

 سؤال
 هیچ

خیلی 

 کمی

بی  کم

 نظر

خیلی  زياد تاحدی

 زياد

        چقدر برای نظرات پدرتان ارزش قائل ايد؟ 21

        تحسین شماست؟پدرتان چقدر مورد  22

        چقدر دلتان می خواهد مانند پدرتان باشید؟ 23

        چقدر مايلید مانند پدرتان زندگی کنید؟ 24

PCRS  ) مادر –) م ر و ف 

 

       
 احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید چقدر است؟ 1

 = خیلی زياد(7= تقريباً هیچ، 1)

       
 خود حفظ کنید؟ مادرساس می کنید تا چه حد توانسته ايد رابطۀ پايداری را با اح 2

 = خیلی زياد(7= تقريباً هیچ، 1)

       

 خود اعتماد داريد؟ مادرچقدر به  3

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان شما را مسخره يا مضحکه نمی کند؟مادرچقدر اطمینان داريد اگر صحبت کنید  4

 = خیلی زياد(7، = هیچ1)

       

تان بده شدما کمدا خواهدد     مادرچقدر اطمینان داريد که اگر مشکلی داشته باشید  5

 کرد؟

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان احساس نزديکی می کنید؟مادرچقدر به  6

 = خیلی نزديکیم(7يم ، «دور»= خیلی 1)

       

 عشقی با مادرتان صحبت کنید؟چقدر برايتان راحت است  که برای يا مشکل  7

 =خیلی راحتم(7= راحت نیستم ، 1)

       

تان تا چه اندازه راحت صحبت می مادردر رابطۀ با مشکالتی که در مدرسه داريد، با  8

 کنید؟

 = خیلی راحتم( 7= هیچ راحت نیستم،  1)

       

 تان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟مادردر بارۀ نقش  حد تا چه 9

 = خیلی زياد هستم( 7= ابداً نیستم،  1)

       

 تان را به درستی می شناسید؟مادرحس می کنید احساسات، افکار، رفتار  11

 = خیلی زياد می شناسم( 7= ابداً نمی شناسم ،  1)

       

 تان برايتان آسان است؟مادرقبول ضعفهای  11

 = خیلی آسان است( 7= ابداً نیست، 1) 

 

       

تان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تدا چده   مادرتا چه حد  12

 می بینید؟ مادرحد او را فقط يا 

 کند( = او برای خودش زندگی می7می بینم،  مادر= او را فقط يا 1)

  
     

 بانی می شويد؟صتان عمادرچند وقت يا بار ازدست  13

 

 = خیلی زياد(7= تقريباً هرگز، 1)

       
 تان آزرده هستید؟مادربه طور کلی، چقدر از . 14

 = خیلی زياد هستم( 7= ابداً نیستم،  1)

       
 تان تا چه حدی مطلوب است؟مادرگفتگو با  15

 = خیلی مطلوب است(7= ابداً مطلوب نیست ،1)

       

 تان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می کند؟مادر 16

 = خیلی درک می کند(7ابداً درک نمی کند، =1)

       

 شما خوب به حرفهای شما گوش می کند؟ مادر 17

 = خیلی گوش می کند(7= ابدا گوش نمی کند، 1)

       

 تان برايتان مهم است)به او اهمیت می دهید(؟مادرچقدر  18

 = خیلی مهم است(7= هیچ مهم نیست، 1)

       

 تان تنگ می شود؟مادروقتی از خانه دور هستید، نوعاً چقدر دلتان برای  19

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان احترام قائل ايد؟مادرچقدر برای  21

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان ارزش قائل ايد؟مادرچقدر برای نظرات  21

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 ورد تحسین شماست؟تان چقدر ممادر 22

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان باشید؟مادرچقدر دلتان می خواهد مانند  23

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)

       

 تان زندگی کنید؟مادرچقدر مايلید مانند  24

 = خیلی زياد(7= هیچ، 1)
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 توضیحات پرسشنامه
 

 فرزندی -مقیاس رابطۀ ولیپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال42تعداد سئواالت: 

 32، 31، 9دارد    :سوال معکوس

 .خشم و ارتباط يا گفت و شنود ،آمیزش پدرانه، عاطفۀ مثبت پدر: عوامل پرسشنامۀ  :بعد چهار) بعد یا مولفه: دارد 

 ( ارتباط يا گفت و شنودو همانند سازی  ش،ردرگمی نقآزردگی/س، عاطفۀ مثبت :عوامل پرسشنامۀ مادر                           

 گزینه ای  5رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 پاسخ ها

 هیچ
خیلی 

 کمی

خیلی  زياد تاحدی بی نظر کم

 زياد

 کد يا نمره
)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

SPSS) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 فرزندی -ولیمقیاس رابطۀ تقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

 پرسشنامه42الی  3سواالت  : سوال استاندارد 42شامل : فرزندی -مقیاس رابطۀ ولیپرسشنامه  مولفه های متغیر

 عوامل پرسشنامۀ مادر پدر عوامل پرسشنامۀ 

 42تا35 و7و  6، 1تا  3سوالهای  :عاطفۀ مثبت 42تا 31و  32، 1سوالهای  :عاطفۀ مثبت

 32، 9سوالهای  ش:آزردگی/سردرگمی نق 36و 31، 9، 6، 4،3سوالهای  :آمیزش پدرانه

 42، 41، 31سوالهای  :همانند سازی 37تا 35و  1، 7سوالهای  :ارتباط یا گفت و شنود

 37تا 35و  1، 7، 5، 2سوالهای  :ارتباط یا گفت و شنود 31سوال  :خشم
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 3فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی

 2د، و اندرو شوبلمارک ای.فاين، جی.ار.مورلنتهیه کننده: 

سوالی برای سنجیدن نظر جوانان دربارۀ رابطۀ آنان بدا والددين شدان اسدت. ايدن ابدزار        24يا ابزار « فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی» 

اساساً برای سنجیدن اثرات طالق بر فرزندان بزرگ والدين مطلقه ساخته شد، اما به نظر می رسد که اين ابزار برای سنجیدن رابطۀ 

دو صورت دارد، يکی برای سنجیدن رابطدۀ  « فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی» کی )حتی خردساالن( با والدين شان مفید است. هر کود

عدو   « مادر»و « پدر»فرزند با مادر و يکی هم برای سنجیدن رابطۀ فرزند با پدر. هر دو فرم مقیاس يکسان است ، بجز اينکه کلمۀ 

در فرمهای مربوط به پدر و مادر بارز شده است. اين عوامل برای پرسشنامۀ پددر از ايدن قدرار     می شوند. با اين حال، عوامل متفاوتی

 است: 

نفدر   141نفدر مدرکر و    111دانشجوی دانشگاه اجرا شدد کده از عدده     241در اصل روی « فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی»  ا:هنجاره

 3دانشجوی مونث متعلق به خانواده های يکپارچده  85مرکر و  دانشجوی 56( بود. SD=  5/4سال) 6/19مونث و میانگین سن آنها 

دانشجو قرار گرفته اند که فرزندان خانواده طالق بودند. میانگینهدای کدل نمدرات     111بودند که به عنوان گروه گواه مورد مقايسه با 

 ؛4/16، يکپارچده  هدای  خدانواده  پسدر  نددان فرز ؛7/16 ، طالق های خانواده پسر فرزندان: بود قرار اين از فرزندی –برای رابطۀ مادر 

 -. میانگینهدای کدل نمدرات بدرای رابطدۀ پددر      9/18ه های يکپارچه، خانواد دختر فرزندان ؛3/17 طالق، های خانواده دختر فرزندان

دختر خدانواده   ؛ فرزندان3/19؛ فرزندان پسر خانواده های يکپارچه ،5/15فرزندی از اين قرار بود: فرزندان پسر خانواده های طالق ، 

. فرزندان رابطۀ طالق کالً رابطۀ خود با هر دو والد خويش را به طدور  3/19؛ فرزندان دختر خانواده های يکپارچه، 8/14،  های طالق

 معنا داری از فرزندان خانواده های يکپارچه منفی تر می ديدند.

 96/1برای خرده مقیاسهای مربوط به پدر و نیز آلفای کلدی   94/1تا  89/1با ضريب آلفای « فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی»  : اعتبار

، از همسانی درونی عدالی   96/1برای خرده مقیاسهای مربوط به مادر و نیز آلفای کلی  94/1)همانندسازی( تا  61/1و ضرايب آلفای 

 برخوردار است. هیچ اطالعاتی دربارۀ پايايی آن در اختیار نداريم.

از گروه های شناخته شده و روايی پیش بین خوب بهره مند است و فرزندان خدانواده هدای   « فرزندی -یمقیاس رابطۀ ول»  : روایی

 معنا داری از هم متمايز می کند. طالق و يکپارچه را به طور

( 32، 31، 9که نمرۀ سواالت منفیی ) را می توان به آسانی نمره داد. به اين صدورت  « فرزندی -مقیاس رابطۀ ولی» : نمره گذاری

و سپس نمرات تا تا سوالها را جمع و حاصل جمع را بر تعداد سوالهای هر عامل برای بدست آوردن نمدره  را معکوس می کنیم 

 )میانگین( آن خرده مقیاس تقسیم می کنیم. نمرۀ کل عبارات از جمع میانگین های خرده مقیاسهاست.

_________________________________ 
 پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی و طراحی، گردآوری، ترجمه 
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1
 Parent – Child Relationship Survey (PCRS) 

2
 Mark A. Fine‚ J.R.Moreland and Andrew Schwebel 

3
 Intact families    خانواده های بهم نريخته           
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