
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا
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 مقیاس فرزندپروری ادراک شده 
 

 

طراحی    1997سوال بوده که توسط گرولینک و همکارانش در سال    42راک شده دارای  ادپرسشنامه فرزند پروری  

سوال برای    21ای مادران و سوال بر  21که  یان می باشد.و تنظیم شده است و دارای دو نسخه کودکان و دانشجو

 ی باشد.مقیاس خرده م 6پدران طراحی شده است و دارای  
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 الت مربوط به مادرسوا

1 2 3 4 5 6 7  

 به نظر می رسد که مادرم می داند من چگونه درباره بعضی چیزها فکر می کنم. -1       

 مادرم سعی می کند به من بگوید چگون زندگی ام را پیش ببرم. -2       

 مادرم به دنبال وقتی است که با من صحبت کند.   -3       

 مادرم مرا همانگونه که هستم می پذیرد و دوست دارد. -4       

مادرم هر جا که ممکن است به من اجازه می دهد تا آنچه را که باید انجام دهم،  -5       

 انتخاب کنم. 

 به نظر  نمی رسد مادرم اغلب در مورد من فکر کند. -6       



 من نشان می دهد. مادرم به وضوح عشق و عالقه اش را نسبت به -7       

وقتی که من مشکل دارم، مادرم به انتخاب من اهمیت می دهد و به گفته های من  -8       

 گوش می دهد. 

 مادرم وقت زیادی را با من می گذراند.-9       

 مادرم باعث می شود در من احساس خاصی ایجاد شود.-10       

 سواالت مربوط به پدران

 پدرم در انجام کارها به روش خاص خودش اصرار دارد. -35       

 پدرم خودش را با چیزهایی که مورد توجه من است، درگیر نمی کند. -36       

 پدرم وقتی مرا می بیند، خوشحال می شود. -37       

 همیشه می خواهد دیگاه مرا در نظر بگیرد. پدرم -38       

 پدرم وقت و انرژی زیادی برای کمک به من اختصاص می دهد.-39       

 پدرم به من در انتخاب جهت زندگی ام کمک می کند.-40       

 به نظر می رسد پدرم در مورد من مایوس و نا امید است.-41       

 نیازهای من حساس نیست. پدرم نسبت به خیلی از -42       

 

 

 

 
 


