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    PHDS مقیاس الگوهای سخت انضباطی

Parent's Hard Discipline Scale 
عثارتُایی درتارٌ ارتثاط ضما تا يالذیىتان دادٌ ضذٌ است تا تًجٍ تٍ مقیاس سیز پاسخ خًد را اوتخاب کىیذ. لطفا 

 ممکه است َیچ مًردی را تذين پاسخ وگذاریذ.تا جایی کٍ 

 = َمیط3ٍ= گاَی ... 2= َزگش ... ا= تٍ وذرت ... 0

 .تزسذ مه يضع ي سز تٍ کٍ کىذ می سعی مادرم     .1

 .تزسذ مه يضع ي سز تٍ کٍ کىذ می سعی پذرم     .2

 .وذارد تىاسة ، کزدم مه کٍ کاری تا مادرم َای تىثیٍ     .3

 .وذارد تىاسة ، کزدم مه کٍ کاری تا پذرم َای تىثیٍ     .4

 .ضًد تىثیٍ تایذ تچٍ کٍ است معتقذ مادرم     .5

 .ضًد تىثیٍ تایذ تچٍ کٍ است معتقذ پذرم     .6

 .کىذ می تىثیٍ مزا مادرم گیزم، می تذی ومزٌ يقتی     .7

 .کىذ می تىثیٍ مزا پذرم گیزم، می تذی ومزٌ يقتی     .8

 .سوذ می مزا ، وکىم درک اگز ، دَذ می درس را مادرم يقتی     .9

 .يقتی پذرم را درس می دَذ ، اگز درک وکىم ، مزا می سوذ.10

 .اگز تخًاَم جایی تزيم، اس مادرم اجاسٌ می گیزم.11

 .اگز تخًاَم جایی تزيم، اس پذرم اجاسٌ می گیزم.12

 .لثاسُایم را تزای خزیذ مادم اوتخاب می کىذ.13

 .لثاسُایم را تزای خزیذ مادم اوتخاب می کىذ.14

 .يقتی مادرم در مىشل است تٍ مه خًش می گذرد.15

 .يقتی پذرم در مىشل است تٍ مه خًش می گذرد.16

 .مادرم مزا کتک می سوذ.17

 .پذرم مزا کتک می سوذ.18

 .مادرم در حضًر دیگزان ، کتک می سوذ.19

 ..پذرم در حضًر دیگزان ، کتک می سوذ20

 .احساس می کىم کٍ مادرم مزا محذيد می کىذ.21
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 .احساس می کىم کٍ پذرم مزا محذيد می کىذ.22

 .مادرم مزا اس مىشل تیزين می کىذ.23

 .پذرم مزا اس مىشل تیزين می کىذ.24

 .مادرم تا مه مطًرت می کىذ.25

 .پذرم تا مه مطًرت می کىذ.26

 .مادرم تٍ وظزان مه اَمیت می دَذ.27

 تٍ وظزان مه اَمیت می دَذ..پذرم 28

 .مادرم واسشا می گًیذ.29

 .پذرم واسشا می گًیذ.30

 .رفتار مادرم مىطق است.31

 .رفتار پذرم مىطق است.32

 .مه تا مادرم مطًرت می کىم .33

 .مه تا پذرم مطًرت می کىم .34

 .مادرم تا پذرم صمیمی است.35

 .پذرم تا مادرم صمیمی است.36

 مادرم مزا ديست دارد..احساس می کىم 37

 .احساس می کىم پذرم مزا ديست دارد.38

 .اگز تٍ چیشی ویاس داضتٍ تاضم ، تٍ مادرم می گًیم.39

 .اگز تٍ چیشی ویاس داضتٍ تاضم ، تٍ پذرم می گًیم.40

 .مادرم مزا می تًسذ.41

 .پذرم مزا می تًسذ.42

 .يقتی اس مادرم چیشی تقاضا می کىم، اي واراحت می ضًد.43

 .يقتی اس پذرم چیشی تقاضا می کىم، اي واراحت می ضًد.44

 .مادرم تی جُت عصثاوی می ضًد.45

 .پذرم تی جُت عصثاوی می ضًد.46

 .مادرم تا مه ضًخی می کىذ.47
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 .پذرم تا مه ضًخی می کىذ.48

 .مادرم تیطتز ايقات فزاغتص را تا خاوًادٌ می گذراوذ.49

 اوًادٌ می گذراوذ..پذرم تیطتز ايقات فزاغتص را تا خ50

 1389ساعتچی. محمًد ، کامکاری. کامثیش، عسکزیان. مُىاس . آسمًوُای ريان ضىاختی . وطز يیزایص . 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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