
 

 

  بوری والدینی اقتدار پرسشنامه

خرده  3گویه و  30ساخته شده است که از  1991درسال ( توسط جان آر. بوری PAQپرسشنامه اقتدار والدینی )

سوال(  10سوال( و والدین سبک مقتدر منطقی ) 10سوال(، سبک مستبدانه ) 10مقیاس سبک آسان گیر )

فرم های پدر و مادر به جز با اشاره های مناسب  سنجش اقتدار والدین بکار می رود.تشکیل شده است که به منظور 

 تند.به واژه پدر یا مادر یکسان هس

 هدف: سنجش اقتدار والدین
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در حالیکه من بزرگ می شدم مادرم احساس می کرد در خانه، بچه ها به همان راهی که  1

 والدینشان رفته اند خواهند رفت.

     

مجبور باشیم از هر چه او فکر می کند مادر من احساس می کرد که برای همه ما خوب است که  2

 درست است پیروی کنیم، حتی اگر اچه ها با او موافق نبودند.

     

در زمانی که من بزرگ می شدم هر گاه مادرم به من می گفت کاری را انجام دهم، از من انتظار  3

 داشت بدون هیچ سوالی سریع آن کار را انجام دهم.

     

می شدم، یکبار خط مشی و قوانین خانواده تدوین شد، مادرم در خانواده با در زمانی که بزرگ  4

 بچه ها در مورد دالیل این خط مشی و قوانین صحبت می کرد.

     

هر وقت که من احساس می کردم قانون ها و قید و شرط های خانواده، نامعقول است، مادرم  5

 همیشه با من در مورد آنها مذاکره و صحبت می کرد.

     

مادرم همیشه احساس می کرد که چیزی که بچه ها نیاز دارند این است که برای ساختن فکرشان  6

آزاد باشند و کارهایی را که می خواهند انجام دهند، انجام دهند، حتی اگر با آنچه که والدین 

 شان می خواهند، مطابقت نداشته باشد.

     

من اجازه نمی داد در مورد تصمیماتی که می گیرد، سوالی در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به  7

 بپرسم.

     

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم فعالیت ها و تصمیمات بچه ها را در خانواده با استدالل و  8

 انضباط هدایت می کرد.

     

آنها می مادرم همیشه احساس می کرد، والدین برای اینکه فرزندان شان به همان شیوه ای که  9

 خواهند رفتار کنند، باید از اجبار و فشار بیشتری استفاده کنند.

     



 

 

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم احساس نمی کرد که من نیاز داشته باشم از قوانین و مقررات  10

 پیروی کنم، فقط به خاطر اینکه شخصی مقتدر آنها را وضع کرده بود.

     

شدم، من می دانستم مادرم در خانواده، از من چه انتظاری دارد، اما وقتی در زمانی که بزرگ می  11

احساس می کردم آنها غیر منطقی هستند برای بحث کردن با مادرم در مورد آنها احساس آزادی 

 می کردم.

     

مادرم احساس می کرد والدین عاقل و خردمند باید سریع به فرزندان خود بیاموزند که، چه کسی  12

 خانواده رئیس است. در

     

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به ندرت برای رفتار من انتظارات و قواعدی را تعیین می کرد  13

 و به ندرت مرا راهنمایی می کرد.

     

در زمانی که بزرگ می شدم، بیشتر اوقات مادرم کارهایی که بچه ها می خواستند را انجام می  14

 داد.

     

زمانی که بچه ها در خانواده بزرگ می شدند، مادرم به ما درباره راه ها و هدف های عاقالنه، در  15

 دستورالعمل و راهنمایی هایی می داد.

     

      در زمانی که بزرگ می شدم، اگر سعی می کردم با مادرم مخالفت کنم بسیار عصبانی می شد. 16

فعالیت ها، تصمیمات و آرزوهای بچه هایشان را در خالل مادرم احساس می کند که اگر والدین  17

 رشد محدود نکنند، مشکالت جامعه حل خواهد شد.

     

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به من اجازه می داد بدانم که او چه رفتاری را از من انتظار  18

 دارد، و اگر من از آنها پیروی نمی کردم، مرا تنبیه می کرد.

     

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به من اجازه می داد برای بیشتر کارهایی که به من مربوط  19

 بود بدون نظارت او تصمیم بگیرم.

     

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم به نظرات بچه ها در تصمیم گیری هایش توجه می کرد. ولی  20

 تصمیمش را عوض نمی کرد.فقط به این علت که بچه ها چیزی را می خواهند، 

     

      در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم خود را مسئول هدایت و راهنمایی رفتار من نمی دانست. 21

در زمانی که بزرگ می شدم، مادرم استانداردها و قوانین واضحی برای همه بچه ها در خانواده  22

قوانین با نیازهای هر یک از بچه ها به طور داشت، اما دلش می خواست که تمام استانداردها و 

 انفرادی سازگار باشد.

     

در زمانی که بزرگ می شدم مادرم برای رفتار و فعالیت های من دستورالعمل داشت و از من  23

انتظار داشت که از آنها پیروی کنم، اما او مایل بود به نگرانی ها و مشائل من گوش دهد و در 

 ها با من گفتگو کند.مورد دستورالعمل 

     

در زمانی که بزرگ می شدم مادرم به من اجازه می داد مسائل خانواده را از دیدگاه خود بنگرم،  24

 و به طور کلی به من اجازه می داد برای کاری که می خواستم انجام دهم خودم تصمیم بگیرم.

     

والدین را متقاعد کنیم که وقتی فرزندان مادرم همیشه احساس می کرد که اگر می توانستیم  25

شان کاری را که از آنها می خواهند، انجام نمی دهند به صورت سختگیرانه و دستوری با فرزندان 

 شان رفتار کنند مشکالت جامعه حل می شد.

     



 

 

در زمانی که بزرگ می شدم مادرم اغلب دقیقًا به من می گفت می خواهد من چه کاری انجام  26

 و از من انتظار چه کاری دارد. دهم

     

در زمانی که بزرگ می شدم مادرم برای رفتار و فعالیت های من دستورالعمل واضحی داشت،  27

 ولی همیشه وقتی من با او مخالف بودم، مرا درک می کرد.

     

خانواده کنترل در زمانی که بزرگ می شدم مادرم رفتارها، فعالیت ها و آرزوهای بچه ها را در  28

 نمی کرد.

     

در زمانی که بزرگ می شدم می دانستم مادرم در خانواده از من چه انتظاری دارد و او اصرار  29

 داشت که من فقط به خاطر احترام به اقتدار و بزرگتر بودن او از دستوراتش پیروی کنم.

     

می گرفت که مرا اذیت می کرد،  در زمانی که بزرگ می شدم اگر مادرم در خانواده تصمیمی 30

خواستار این بود که در مورد آن تصمیم با من گفتگو کند و اگر تصمیم او اشتباه بود قبول می 

 کرد.
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 تعریف عملیاتی :

 ماده ای  پرسشنامة  30ای است که فرد به سواالت نمره  اقتدار والدینینمره استاندارد در این پژوهش منظور از  

 دهد .میبوری 

 

 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه:

 10 28-24-21-19-17-14-13-10-6-1 سبک آسان گیر 1

 10 29-26-25-18-16-12-9-7-3-2 سبک مستبدانه 2

 10 30-27-23-22-20-15-11-8-5-4 سبک مقتدر منطقی 3

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

، «مخالف»، «شدیداً مخالف»نقطه ای می باشد که برای گزینه های  5نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 

 در نظر گرفته می شود. 5و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « شدیداً موافق»و « موافق» ،«بی تفاوت»

 

 شدیداً موافق موافق بی تفاوت مخالف شدیداً مخالف عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز
 

 

 نمره گذاری هر خرده مقیاس با جمع کردن امتیازات مربوط به هر یک از خرده مقیاس ها بدست می آید.

 است. 50و حداکثر نمره فرد در هر یک از زیرمقیاس ها  10فرد در هر یک از زیرمقیاس ها  حداقل نمره

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10ی زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز ها

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 



 

 

 

 نمراتحد باالی  حد متوسط نمرات حد پایین نمره

30 90 150 

 

  خواهد بود. 150و حداکثر  30عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  30امتیازات خود را از

 است. اقتدار والدینی ضعیف:   60تا  30نمره بین  

 متوسط است.اقتدار والدینی :   90تا  60نمره بین 

 است . اقتدار والدینی قوی:   90نمره باالتر از 

 

می توان برای هریک از مولفه ها هم تفسیر جداگانه ای انجام داد که طبق جدول زیر حدپایین نمره در هر مولفه 

 خواهد بود : 30و حدباالی نمره  10

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

10 20 30 

 

 روایی و پایایی:

(، نشان 1386( به نقل از فراهانی )1378( و مهرافروز، )1375) (، رضایی،1374نتایج پژوهش های اسفندیاری، )

( در 1971دادند که این پرسشنامه از مشخصه های روانسنجی مناسب برای اندازه گیری دیدگاه اولیه بامریند )

 (.1390زمینه شیوه های فرزندپروری می باشد )اژه ای و همکاران، 

 74/0و آسان گیر  87/0، سبک مستبدانه 85/0سبک مقتدر منطقی بوری آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای 

گزارش نموده است. اژه ای و همکاران در جدیدترین پژوهش آلفای این مقیاس را برای سبک مقتدرانه، مستبدانه 

( نیز 1392گزارش نموده اند. در پژوهش سپهریان آذر و همکاران ) 84/0و  95/0، 89/0و آسان گیر به ترتیب 

 به دست آمد. 70/0و  73/0، 72/0همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ به ترتیب  ضریب



 

 

برای خرده مقیاس ها، از همسانی درونی خوبی  87/0تا  74/0پرسشنامه اقتدار والدینی با دامنه ضرایب آلفا از 

، نیز خیلی 92/0تا  77/0از  هفته با دامنه ضرایب 2با پایایی بازآزمایی با طول مدت  PAQبرخوردار است. ثبات 

 خوب است.

( برای مشخص کردن روایی پرسشنامه از روش روایی افتراقی استفاده نموده و نتایج آن بدین صورت 1991بوری )

(، سبک آمرانه پدر با سبک سهل گیر -38/0است که سبک آمرانه مادر با سبک سهل گیر مادر رابطه معکوس )

(، سبک آمرانه پدر با -48/0آمرانه مادر با سبک اقتداری مادر رابطه معکوس ) (، سبک-50/0پدر رابطه معکوس )

( 07/0( داشت، در حالی که سبک اقتداری مادر با سبک سهل گیر مادر )-52/0سبک اقتداری پدر رابطه معکوس )

 همبستگی مثبت غیر معنادار داشتند. (12/0و سبک اقتداری پدر با سبک سهل گیر پدر )

( ترجمه و با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوای 1374امه توسط اسفندیاری )این پرسشن 

صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روانپزشکی خوب گزارش شده است )بشارت و  10پرسشنامه براساس داوری 

 (.1390همکاران، 

 12گذشت یک هفته از اجرای اولیه، مجدداً از  ( پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را که بعد از1374اسفندیاری )

(، برای 69/0نفر از مادران نمونه مورد مطالعه، خواسته بود تا پرسشنامه را تکمیل کنند برای شیوه سهل گیر )

 (.1390( بدست آورده است )بشارت و همکاران، 73/0( و برای شیوه اقتداری )77/0شیوه آمرانه )
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(. الگوی علی روابط 1390علی لواسانی، مسعود؛ مال احمدی، احسان؛ خضری آذر، هیمن. )اژه ای، جواد؛ غالم
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