
 (YPI) يانگ پروري فرزند هاي سبک پرسشنامه

 

( )یانگ،  YPIسوال بوده و هدف سبک فرزند پروري والدین)  72داراي  پروري  پرسشنامه سبک هاي فرزند

 ( براي شناسایی ریشه هاي بالقوه هفده باور اصلی منفی در نظرگرفته شده است  1999

 

 تعريف مفهومی متغییر پرسشنامه :
عبارت است که افراد ممکن است براي توصیف پدر و مادر  72. فرم اولیه این پرسشنامه خودگزارشی متشکل از 

(. هر اظهار نظري منعکس کننده رفتارهاي "را بسیار مورد انتقاد قرار دادم"خود از آن استفاده کنند) به عنوان مثال 

 باور اصلی منفی ) طرح واره هاي ناسازگار اولیه ( زیر هستند: 17فرزند پروري است که مرتبط با یکی از 

 -7شکست  -6نقص /شرم  -5آسیب پذیري  -4بی اعتمادي / بدرفتاري -3رهاکردن  -2محرومیت عاطفی 

 -13خویشتن داري  -12استحقاق  -11معیارهاي سخت گیرانه  -10وابستگی /بی کفایتی  -9اطاعت  -8ایثار

 پذیرش جویی. -17تنبیهی بودن  -16بازداري هیجانی  -15منفی گرایی / بدبینی  -14خود تحول نیافته 

 

 تعريف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

سبک هاي  سوال پرسشنامة72است که کارکنان به سواالتاي نمره سبک هاي فرزندپروريدر این پژوهش منظور 

 دهند .می فرزندپروري

 مولفه های پرسشنامه :

 .5تا  1محرومیت هیجانی: گویه هاي 

 .9تا  6رها شدگی/ بی ثباتی: گویه هاي 

 .13تا  10بی اعتمادي/ بد رفتاري:  گویه هاي 

 .17تا  14بیماري:  گویه هاي  یا ضرر به پذیري آسیب

 .20تا  18وابستگی/ کفایت:  گویه هاي 

 .24تا  21نقص/ شرم: گویه هاي 



 .28تا  25شکست: گویه هاي 

 .32تا  29اطاعت: گویه هاي 

 .36تا  33ایثارگري: گویه هاي 

 .43تا  37معیارهاي سرسختانه: گویه هاي 

 .47تا  44استحقاق/ بزرگ منشی: گویه هاي 

 .51تا  48 خویشتن داري/ خود انظباطی: گویه هاي

 .55تا  52گرفتار/ خویشتن تحول نیافته: گویه هاي 

 .59تا  56منفی گرایی/ بدبینی: گویه هاي 

 .64تا  60بازداري هیجانی: گویه هاي 

 .68تا  65تنبیه: گویه هاي 

 .72تا  69پذیرش جویی/ جلب توجه: گویه هاي 

 نحوه اجرا:

والدین است و باید به طور مجزا براي ادراکات کودک از  توجه شود که این پرسشنامه به صورت ادراک کودک از

 مادران و پدران خود اجرا شود.

 

 پاسخگوي گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می  اميد است با همکاری و مساعدت. تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 



 طالعات شما روي نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیري به سواالت پاسخ دهیدا

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15 بیشتر از  سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 براي اطالع از نتایج تحقیق) اختیاري( ایمیل

 

 يانگ فرزندپروری های سبک پرسشنامه

 اعتمادي/ بدرفتاري، بی ثباتی، رهاشدگی/ بی هیجانی، )محرومیت والدین فرزندپروري هاي سبک ارزیابی  هدف:

 معیارهاي ایثارگري، اطاعت، شکست، شرم،نقص/  کفایتی، وابستگی/ بی بیماري، یا ضرر پذیري به آسیب

 بازداري گرایی/ بدبینی، منفی گرفتار، ناکافی، داري/ خودانضباطی خویشتن استحقاق/ بزرگ منشی، سرسختانه،

 جلب توجه(. جویی/ پذیرش تنبیه، هیجانی،

 به را جمله هر لطفا .کنند استفاده مادرشان و پدر توصیف براي جمالت این از است ممکن افراد تكمیل: شیوه

 جانشین دیگري کس اگر دهد. می دست به مادرتان و پدر از درستی توصیف حد چه تا و ببینید بخوانید دقت

 درجه او توصیف براي را جداگانه اي دایره لطفا (.. و پرستار مادربزرگ، پدربزرگ، است )مثل بوده مادرتان یا پدر

 .کنید بندي

 نمائید: وارد را عدد یک زیر در شده ارائه هاي گزینه اساس بر والدین کادر داخل در و خوانده را عبارت هر

 درست کامال -6درست  تقریبا -5 درست اندکی -4 غلط تا است درست بیشتر -3 غلط تقریبا -2 غلط کامال

 



ف
دي

ر
 

 سواالت

ط
غل

ال 
ام

ک
ط 

غل
با 

ري
تق

 

ط
غل

تا 
ت 

رس
 د

تر
ش

بی
 

ت
رس

 د
ی

دک
ان

ت 
رس

 د
با

ري
تق

 

ت
رس

 د
ال

ام
ک

 

       .کرد می رفتار خاص فرد یک مانند من با و داشت دوست مرا عاشقانه 1

       .کرد می توجه من به و داد می اختصاص من به را هایی زمان 2

       .کرد می راهنمایی مرا 3

 من با را خود احساسات و کرد می درک مرا داد، می گوش من دل هاي حرف به 4

 .گذاشت می میان در

      

       .داد می نشان من به گرفتن آغوش در و نوازش صورت به را خود صمیمیت 5

       .کرد ترک همیشه براي را منزل یا کرد فوت بودم، بچه من وقتی 6

       .بود مزاج دمدمی و معتاد بینی، پیش قابل غیر فردي 7

       .داد می ترجیح من به را خواهرانم یا برادران 8

       .گذاشت می تنها مرا طوالنی هاي زمان مدت براي 9

       .بود دشمن من با و داد می فریب مرا گفت، می دروخ من به 10

       .داد می قرار هیجانی یا و جنسی جسمی، آزار مورد مرا 11

       .کرد می استفاده نیازهایش ارضاي براي من از 12

       .برد می لذت دیگران دادن آزار از که رسید می نظر به 13

       .برسد آسیبی من به مبادا که بود نگران شدیدا 14

       .شوم بیمار من مبادا که بود نگران شدیدا 15

       .بود ترسو خیلی 16

       .کرد می حمایت خیلی من از 17

 خودم هاي قضاوت یا ها تصمیم به توانستم نمی که بود کرده رفتار من با طوري 18

 .باشم داشته اعتماد

      

       .دهم انجام دلخواهم سیاق و سبک طبق را کارها داد نمی اجازه من به 19

       .نداشت اعتماد من هاي توانایی به انگار که کرد می رفتار من با طوري 20

       .کرد می سرزنش مرا خیلی 21

 شده طرد یا ندارد دوست مرا کردم می احساس که بود کرده رفتار من با طوري 22

 .هستم

      

       .داشتم ایرادي انگار که کرد می رفتار من با طوري 23

 خجالت گرفتم، می قرار احترام مورد وقت هر که بود کرده رفتار من با طوري 24

 .کشیدم می

      

       .نیاموخت من به را تحصیل در موفقیت براي الزم هاي آموزش هیچگاه 25

       .هستم چلفتی پا و دست یا احمق آدم من انگار که کرد می رفتار من با طوري 26

       .شوم موفق من که خواست نمی واقعا 27

       .خوري می شکست گفت می همیشه 28

       .نداشت اهمیتی من هاي خواسته انگار که کرد می رفتار من با طوري 29



 می انجام خواست می دلش که کاري هر من، هاي خواسته گرفتن نظر در بدون 30

 .داد

      

       .نداشتم زیادي انتخاب فرصت من که کرد می کنترل را من زندگی طوري 31

       .بود والدین نیازهاي و ها خواسته مطابق چیزي هر 32

       .کرد می خانواده منافع قربانی را خودش نیازهاي 33

 روي او کارهاي نتیجه در دهد انجام را خودش روزانه هاي مسئولیت نبود قادر 34

 .افتاد می من دوش

      

       .بود متکی من به شدن درک و حمایت براي و بود ناخرسند 35

 دیگران دلسوز باید من که بود کرده ایجاد من در را بودن قوي احساس چنان 36

 .باشم

      

       .داشت خودش از زیادي انتظارات 37

 ممکن نحو بهترین به به و باشم بهترین شرایطی هر در که داشت انتظار من از 38

 .کنم عمل

      

 کامل و بهترین به باید چیزي هر که طوري به بود، گرا کمال بسیار من مورد در 39

 .می گرفت صورت نحو ترین

      

 پر دهم می انجام من که را کاري هر انگار که کرده ایجاد من در را احساس این 40

 .است ایراد و عیب از

      

       .بود قایل نادرست یا درست براي انعطافی قابل غیر و سخت و سفت قوانین 41

       .بود طاقت کم بسیار کندکارها، یا نادرست انجام مقابل در 42

       .داشت ترجیح داشتن آرامش یا کار از بردن لذت به کارها دادن انجام درست 43

 کارهاي و نظرات براي موارد بسیاري در و کرد می دخالت بسیار من کارهاي در 44

 .نبود قایل ارزشی من

      

 برتر دیگران از و هستم خاصی فرد من که بود کرده ایجاد من در را احساس این 45

 .هستم

      

 سبک و روش به کارها همه که داشت انتظار و داشت من از زیادي توقعات 46

 .برود پیش او دلخواه

      

       .بود نداده یاد من به را دیگران قبال در مسئولیت احساس 47

       .بود کرده ایجاد من براي را محدودي ساختارهاي یا مقررات و قوانین 48

       .بود کرده ایجاد من براي کمی هاي مسئولیت و مقررات 49

 دست از را خودم کنترل یا شوم عصبانی حد از بیش تا بود داده اجازه من به 50

 .بدهم

      

       .بود نظم بی 51

       .کردیم می درک را همدیگر کامال که طوري به بودیم نزدیک هم به بسیار ما 52

 و نیستم برخوردار الزم فردیت و استقالل از کافی حد به که کردم می احساس 53

 .را  ندارم او از مجزا شخصیتی

      

 تعیین را سرنوشتم خودم توانم نمی زندگی مسیر در انگار که کردم می احساس 54

 .کنم

      

       .دید خواهیم آسیب شویم، جدا همدیگر از اگر که کردم می احساس 55



       .بود نگران بسیار خانواده مالی مشکالت مورد در 56

 بزند، سر من از خطایی کوچکترین اگر بود کرده ایجاد من در را احساس این 57

 .دهد می روي بدي اتفاق

      

       .بود نتیجه بدترین منتظر اغلب و بود نگر منفی 58

       .کرد می فکر رویدادها یا زندگی منفی هاي جنبه به دائم 59

       .گرفت می خود کنترل سیطره زیر را چیزي هر 60

       .کرد نمی راحتی احساس خود هاي پذیري آسیب یا عواطف بیان براي 61

       .داد می ترجیح تغییر به را ثبات بود، یافته سازمان و منظم خیلی 62

       .کرد می ابراز را خود عصبانیت ندرت به 63

       .کرد می صحبت احساساتش مورد در ندرت به و بود تودار بسیار 64

 مرا شدیدا یا شد می عصبانی خیلی دادم می انجام اشتباهی کار من وقتی 65

 .کرد می سرزنش

      

       .کرد می تنبیه مرا دادم، می انجام خطایی کار اگر 66

 صدا کودن یا احمق مانند هایی برچسب با مرا زد، می سر من از اشتباهی اگر 67

 .کرد می

      

       .کرد می سرزنش را دیگران رفت، نمی پیش درست کارها وقتی 68

       .داد می اهمیت ظاهر و اجتماعی موقعیت به خیلی 69

       .داشت رقابت و موقعیت بر زیادي بسیار تاکید 70

       .کند می جلوه چطور دیگران نظر در من رفتار که بود مسئله این نگران خیلی 71

 دوست بیشتر مرا دادم می انجام را درست کار من که وقتی رسید می نظر به 72

 .کرد می من به بیشتري توجه و داشت

      

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 ت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را براي شفافیت بیشتر به صور

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل 

 کنید .



( کنید. computeپس از وارد کردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1سواالت  آن و   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید 

به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که  computeرا با هم 

 است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید براي این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف 

 متغیر دیگر  بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاري شده است

بیشتر درست تا  تقريبا غلط کامال غلط گزينه  

 غلط

اندکی 

 درست

تقريبا 

 درست

 کامال درست

  5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز هاي زیر براي یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10هاي زیر را ضربدر پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

72 216 360 

 

 



ضعیف می سبک هاي فرزندپروري  باشد،  میزان 144تا   72در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

در سطح  سبک هاي فرزندپروري باشد،  میزان 216تا  144در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد. سبک هاي فرزندپروري باشد،  میزان 216در صورتی که نمرات باالي   -

 

 پرسشنامه پايايی و روايی

( 1995باره ویژگی هاي روانسنجی این پرسشنامه توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ )اولین پژوهش جامع در 

بدست آمد. همچنین در بین  96/0تا  83/0انجام شده است. ضرایب پایایی این پرسشنامه در جمعیت بالینی بین 

یرانی براي بررسی بود. در جامعه ا 82/0تا  50/0بازآزمون این پرسشنامه بین  -نمونه غیر بالینی ضرایب آزمون

کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک هاي فرزند پروري یانگ و دستیابی به ابزاري دقیق در سنجش سبک هاي 

(  انجام شد. جامعه آماري، دانشجویان آزاد ارومیه 1395فرزند پروري پژوهشی توسط امیر سرداري، خادمی )

مرد  124زن و  276تخاب شدند، که از این تعداد نفر ان 400بودند که با روش نمونه گیري خوشه اي به حجم 

عامل به این صورت نتیجه گیري شد که در پرسشنامه  17بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی براساس 

پرسش کاهش پیدا کرد. در 30پرسش به  72پرسش کاهش یافت و در پرسشنامه پدر  28پرسش به  72مادر 

( می تواند براي درک  YPI-Rتحلیل عوامل، نشان داد که نسخه کوتاه پرسشنامه )مرحله اعتبار سنجی، تجزیه و 

هریک از والدین به کار رود، که شامل نه مقیاس است که عبارتند از : فرزند پروري محروم کننده از لحاظ عاطفی، 

وري بدبین/ ترسناک، فرزند پروري بیش از حد مراقبتی، فرزند پروري تحقیرگر، فرزند پروري کمال گرا، فرزندپر

فرزند پروري کنترلی، فرزند پروري بازدارنده  از لحاظ عاطفی، فرزند پروري تنبیهی و فرزند پروري مشروط/ توام 

بازآزمون خوب و ثبات داخلی کافی دارند. همبستگی  -با خودشیفتگی . که هرکدام از  آیتم مقیاس ها روایی آزمون 

وجود داردکه سازگار با این فرض  YSQ-Sو  YPI-Rالینی بین مقیاس هاي معنی دار و قابل توجهی از لحاظ ب

کلی دارند که ریشه هاي بالقوه باورهاي اصلی منفی را اندازه گیري می کند. تحلیل عاملی فرم مادر مقادیر ویژه 

نند. درصد واریانس مقیاس سبک والدگري مادر را تبیین می ک 45/61در هفت  عامل مشخص شد که بر روي هم 

درصد واریانس سبک   17/64در تحلیل عاملی فرم پدر مقادیر ویژه در هشت عامل مشخص شد که برروي هم 

فرزند پروري پدر نقش داشته اند. خصیصه هاي روان سنجی این پرسشنامه را پس از تحلیل عاملی این گونه نشان 

همچنین نتایج باز آزمایی بیانگر اعتبار باال بوده نشان داده شد.   7/0الی   91/0دادند که آلفاي کرونباخ با دامنه 

 60و اعتبار سازه در حد قابل قبولی بود. در ایران فرم اصلی این پرسشنامه توسط صلواتی ترجمه شده و سپس در 

و براي   69/0دانشجوي ایرانی اجراگردیده است ، با استفاده از روش دونیمه سازي، براي فرم مادر ضریب اعتبار 

 به دست آمد. 80/0در ضریب اعتبار فرم پ
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