
 

 

 (POPS) همکاران و گرولنیک والدین از کودک ادراک مقیاس
 

 ادراک کودکان از رفتار والدین هدف: سنجش
 

ف
ردی

 

 عبارات
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کام
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خال
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کام

 

     مادر برای حرف زدن با کودک وقت کافی می گذارد. 1

     مادر به کودک می گوید که چه رفتاری باید از خود نشان دهد. 2

     مادر از کودک می خواهد آن چه را در مدرسه انجام می دهد بازگو کند. 3

     مادر برای حرف زدن درباره ی مشکالت کودک اش وقت کافی دارد. 4

     مادر کودک را تنبیه نمی کند، بلکه با او درباره ی کار نادرست اش سخن می گوید. 5

     ید انجام دهد.مادر به کودک می گوید که چه کاری با 6

     مادر اشکالی نمی بیند اگر کودک به اشتباه کاری نادرست انجام دهد. 7

     مادر می خواهد از آن چه کودک انجام می دهد آگاه باشد. 8

     مادر به خاطر خوب کار نکردن کودک در مدرسه ناراحت می شود. 9

     آموزگارش حرف می زند.مادر درباره ی چگونگی کار کودک در مدرسه با  10

     پدر برای حرف زدن با کودک وقت کافی می گذارد. 11

     پدر به کودک می گوید که چه رفتاری باید از خود نشان دهد. 12

     پدر از کودک می خواهد آن چه را در مدرسه انجام می دهد بازگو کند. 13

     وقت کافی دارد.پدر برای حرف زدن درباره ی مشکالت کودک اش  14

     پدر کودک را تنبیه نمی کند، بلکه با او درباره ی کار نادرست اش سخن می گوید. 15

     پدر به کودک می گوید که چه کاری باید انجام دهد. 16

     پدر اشکالی نمی بیند اگر کودک به اشتباه کاری نادرست انجام دهد. 17

     انجام می دهد آگاه باشد. پدر می خواهد از آن چه کودک 18

     پدر به خاطر خوب کار نکردن کودک در مدرسه ناراحت می شود. 19

     پدر درباره ی چگونگی کار کودک در مدرسه با آموزگارش حرف می زند. 20

 
 

 



 

 

 :معرفی پرسشنامه 

گویه برای  10 گویه دارد که 20( 1997؛ گرولنیک و همکاران، POPSمقیاس ادراک کودک از والدین )

 4کالملی ) –درگیرشلونده  عامل  )نلور رفتلار واللدین( عبارتنلد از  6گویه برای پدر است.  10مادر و 

 مدرسه –سوال(، درگیرشونده  2رفتاری ) –سوال(، درگیرشونده 

 .گویه های مقیاس چهار گزینه ای از نور لیکرت می باشد

 

 :مولفه های پرسشنامه 

 داد سوالتع سواالت خرده مقیاس ردیف

 5 10-1-3-4-8 رفتارهای درگیرشونده مادر 1

 5 9-2-5-6-7 رفتارهای حمایت مستقالنه مادر 2

 5 20-11-13-14-18 رفتارهای درگیرشونده ی پدر 3

 5 19-12-15-16-17 رفتارهای حمایت مستقالنه پدر 4

 

 

 عامل ها )نوع رفتار والدین( و سواالت

 تعداد سوال سواالت عام  )نور رفتار والدین( ردیف

 4 14-11-4-1 کالمی –درگیرشونده  1

 2 18-8 رفتاری –درگیرشونده  2

 مدرسه ای –درگیرشونده  3
3-10-13-

20 
4 

 4 16-12-6-2 کالمی –حمایتی  4

 4 17-15-7-5 رفتاری –حمایتی  5

 2 19-9 مدرسه ای –حمایتی  6



 

 

 

 

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 عنوان
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 1 2 3 4 امتیاز

 

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

ور قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به ط

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10مثال شما 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

20 50 80 

 

خواهد  80و حداکثر  20فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن عبارت  20امتیازات خود را از 

  بود.

 پایین است. ادراک کودکان از رفتار والدینمیزان :   30تا  20نمره بین  

 متوسط است. ادراک کودکان از رفتار والدینمیزان :  50تا  30نمره بین 

 باال است . لدینادراک کودکان از رفتار وامیزان :   50نمره باالتر از 



 

 

 

 

  پایاییروایی و: 

 14نفر از دانش آموزان ) 34(، برای بررسی پایایی مقیاس، 1384در پژوهش رضویه و خوشبخت )

دانش آموز پایه ی چهارم( از میان ک  آزمودنی ها به شیوه ی تصادفی  20دانش آموز پایه ی پنجم و 

پایایی آزمون به روش هم سانی درونی نیز  گزیده و یک هفته پس از انجام آزمون بازآزمایی شدند.

و برای  1بررسی شد. ضریب به دست آمده از بازآزمایی و آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس در جدول 

 آمده است. 2عوام  مقیاس در جدول 
 ضرایب پایایی خرده مقیاس های مقیاس ادراک کودک از والدین -1جدول 

 لفای کرونباخآ ضریب بازآزمایی خرده مقیاس

 60/0 58/0 رفتارهای درگیرشونده ی مادر

 73/0 64/0 رفتارهای حمایت مستقالنه مادر

 72/0 61/0 رفتارهای درگیرشونده ی پدر

 63/0 57/0 رفتارهای حمایت مستقالنه پدر

 

 

 ضرایب پایایی عوامل مقیاس ادراک کودک از والدین -2جدول 

 آلفای کرونباخ آزماییضریب باز عامل )نوع رفتار والدین(

 81/0 73/0 کالمی –درگیرشونده 

 75/0 70/0 رفتاری –درگیرشونده 

 86/0 78/0 مدرسه ای –درگیرشونده 

 83/0 77/0 کالمی –حمایتی 

 84/0 80/0 رفتاری –حمایتی 

 84/0 79/0 مدرسه ای –حمایتی 
 

اس ها و همچنین شش عام  زیربنایی به ضرایب بازآزمایی و آلفای کرونباخ به دست آمده برای خرده مقی

دست آمده در تحلی  عام ، نشان دهنده ی پایایی خوبی برای مقیاس سازگار شده )با شش عام  تازه( 



 

 

در ایران است؛ حال آن که در کشورهای دیگر با چهار عام  مناسب کاربرد دانسته شده است )گرول 

 (.1991نیک، ریان و دسی، 

س، پرسشنامه محیط خانوادگی نیز افزون بر مقیاس ادراک کودک از والدین، روی برای بررسی روایی مقیا

نفر از آزمودنی ها اجرا شد. همبستگی عوام  مقیاس ادراک از والدین با عوام  پرسشنامه محیط  50

 آمده است. 4و  3خانوادگی در جدول های 
 لدین با پرسشنامه محیط خانوادگیضرایب همبستگی خرده مقیاس های مقیاس ادراک کودک از وا -3جدول 

 گرمی در برابر سردی آزادی در برابر کنترل خرده مقیاس

 - 50/0**  - 45/0**  رفتارهای درگیرشونده ی مادر

 53/0**  70/0**  رفتارهای حمایت مستقالنه مادر

 - 68/0**  - 48/0**  رفتارهای درگیرشونده ی پدر

 49/0**  71/0**  رفتارهای حمایت مستقالنه پدر

 P < 001/0دار در سطح ** معنا

در پرسشنامه محیط خانوادگی، بعد آزادی در برابر کنترل، ارزیابی کننده ی موضور، مقیاس ادراک 

کودکان از والدین، یعنی رفتار درگیرشونده در برابر رفتار حمایت مستقالنه است. هم چنان که دیده می 

عوام  به دست آمده برای مقیاس ادراک کودک از والدین، شود، هم در خرده مقیاس ها و هم در 

رفتارهای درگیرشونده همبستگی منفی و رفتارهای حمایتی همبستگی مثبت با بعد آزادی در برابر کنترل 

 دارد.
ضرایب همبستگی شش عامل به دست آمده برای مقیاس ادراک کودک از والدین با پرسشنامه محیط  -4جدول 

 خانوادگی

 گرمی در برابر سردی آزادی در برابر کنترل وع رفتار والدین(عامل )ن

 - 49/0**  - 50/0**  کالمی –درگیرشونده 

 - 42/0**  - 45/0**  رفتاری –درگیرشونده 

 - 48/0**  - 55/0**  مدرسه ای –درگیرشونده 

 50/0**  75/0**  کالمی –حمایتی 

 49/0**  79/0**  رفتاری –حمایتی 

 51/0**  75/0**  مدرسه ای –حمایتی 

 P < 001/0دار در سطح ** معنا

 ضرایب همبستگی ابعاد این مقیاس با پرسشنامه محیط خانواده نیز نشانگر روایی هم گرایی مناسب این مقیاس است.



 

 

( در پژوهش خود از طریق تحلی  عاملی اکتشافی و سپس تأییدی روایی این ابزار را 1390باباخانی )

 گزارش کرده است. 94/0و تأیید قرار داده است. باباخانی اعتبار کلی ابزار را مورد بررسی 

 93/0تا  64/0( نیز اعتبار کلی ابزار و اعتبار خرده مقیاس های آن را بین 1388خرازی و کارشکی )

 گزارش کرده اند.

به عنوان (، از دو خرده مقیاس گرمی و حمایت زا خود مختاری 1392در پژوهش حجازی و همکاران )

کودک استفاده شده است. ضرایب آلفای به دست آمده برای دو  –های کلی ادراک روابط والد مقیاس 

 است که نشان دهنده اعتبار باالی آن هاست. α=  87/0و  α=  84/0خرده مقیاس فوق به ترتیب 

 

 :منبع 

 ( .بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک 1384رضویه، اصغر؛ خوشبخت، فریبا .) کودک از

والدین در ایران. اندیشه های نوین تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا 

 .34-23، صص 1384، زمستان 4، شماره 1)س(، دوره ی 

 ( .رابطه ی باورهای اساسی و ادراک از 1392حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید؛ شیرزادی فرد، میثم .)

، 1392ی ذهنی دانش آموزان. مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان روابط والدینی با بهزیست

 .43-4/61، شماره 2دوره ی 

 


