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فيما يلي مجموعة من العبارات التي قد تتفق مع واقعك وظروفك وما تشعر به ، كل ما عليك فعله هو 
دائما ، أحيانا، (أمام  العبارة في المكان  الذي يتفق مع واقعك وظروفك سواء كان  )x(وضع عالمة 

في خانة األب، وال تضع أكثر من عالمة ) x(في خانة األم  وعالمة ) x(، ويجب أن تضع عالمة )ال
أمام عبارة واحدة في أكثر من خانة ، والباحث يشكرك على حسن تعاونك، ويؤكد أن البيانات سرية ، 

 .وال تستخدم إجاباتك إال ألغراض علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  مقياس أساليب المعاملة الوالدية: 03ملحق رقم 

  األم  األب  العبارة  م

  ال  أحیانا  عمن  ال  أحیانا  نعم    
              من االختالط مع زمالئي)والدتي(يمنعني والدي  1
على أسباب الأعرفها، ويعترض على ) والدتي(يثور والدي  2

  .مناقشتي له في أي أمر حتى ولو كان يهمني
            

              في تحديد مصروفي الخاص) والدتي(يشركني والدي  3
              )ها(ويرتاح وأنا بجواره)والدتي(يحبني والدي  4
              ) ها(ويبعد عني إذا لم أسمع كالمه) والدتي(يغضب والدي  5
أخي األكبر يحصل على رعاية واهتمام من والدي   6

  أكثر مني)والدتي(
            

شهادتي المدرسية يقرأها من ) والدتي(عندما يقرأ والدي  7
  .دون اهتمام

            

              .منزلإذا تأخرت خارج ال) والدتي(يقلق علي والدي   8
في أوقات وأوقات أخرى ال ) والدتي(يضحك معي والدي   9

  يريد أن يراني
            

على األكل بالضرب إذا رفضت ) والدتي(يجبرني والدي   10
  أن آكل 

            

              .بأصدقائي كلما دعوتهم إلى المنزل)والدتي(يرحب والدي   11
ني أو ويوجهني قبل أن يلوم) والدتي(ينصحني والدي   12

  .يعاقبني
            

              عندما أقع في الخطأ)والدتي(يحرجني والدي   13
الحق ألخي األكبر في التصرف في ) والدتي(يعطي والدي   14

  أمور ال أستطيع التصرف فيها
            

إذا امتنعت عن تناول الطعام فإن ذلك ال يثير اهتمام   15
  )والدتي(والدي

            

              ) ها(أشياء لم أطلبها منه) تيوالد(يشتري لي والدي   16
بأنه سوف يضربني لكنه اليفعل )والدتي(يهددني والدي   17

  .ذلك
            

              .إذا تحدثت مع الضيوف)والدتي(يلومني والدي   18
            في إبداء آرائي حتى ولو كانت )والدتي(يعطيني والدي   19



  .مخالفة آلرائه
              )والدتي(دث مع والدي أكون مرتاحا ومطمئنا أنا أتح  20
أنه تعب كثيرا من أجلي وأنه ينفق )والدتي(يذكرني والدي   21

  . أمواال كثيرة علي
            

أكثر منا ) والدتي(يوجدأحد من إخوتي يحبه والدي   22
أستطيع الذهاب إلى أي مكان دون الحصول على .جميعا

  )والدتي(إذن من  والدي 

            

              .من الذهاب إلى أي رحلة مدرسية)دتيوال(يمنعني والدي   23
بمكافأة أو هدية لكنه ال ينفذ وعده ) والدتي(يعدني والدي   24

  .لي 
            

على إحضار أصدقائي إلى ) والدتي(يعترض والدي   25
  المنزل

            

              .الحرية في اختيار أصدقائي) والدتي(يعطيني والدي   26
في شخصيتي على النواحي االيجابية ) والدتي(يركز والدي   27

  أكثر من النواحي السلبية
            

              أنني مشكلة كبيرة في حياته) والدتي(يقول والدي   28
              .أخي األصغر على الجميع) والدتي(يفضل والدي    29
              .قليل الحديث معي) والدتي(والدي   30
األعذار إذا أخطأت أو قصرت في ) تيوالد(يجد لي والدي   31

  .عمل شيء
            

على خطأ أستحق عليه العقاب )والدتي(يسامحني والدي   32
  ومن الممكن أن يضربني عليه

            

إذا سلكت سلوكا )والدتي(على أبسط سبب يلومني والدي   33
  .دون علمه حتى ولو كان صحيحا

            

نفسي وإن لم أعرف أحل مشاكلي ب)والدتي(يتركني والدي   34
  .ألجأ إليه

            

طلبا لي يشرح لي لماذا ) والدتي(عندما يرفض والدي   35
  .رفض

            

سببا في متاعبه التي يواجهها في ) والدتي(يعتبرني والدي   36
  حياته 

            

طلبات إخوتي الذكور أكثر من ) والدتي(ينفذ والدي   37
  . اإلناث

            



لمنزل في أي وقت دون أن يعترض أستطيع الخروج من ا  38
  ) والدتي(والدي 

            

إذا مرضت حتى ولو كان ) والدتي(يقلق علي والدي   39
  .مرضا بسيطا

            

فهو غير ثابت )والدتي(ليس في إمكاني توقع سلوك والدي   40
  .على سلوك أو رأي معين

            

              )والدتي(يسيطر علي الخوف كلما تحدثت إلى والدي   41
قضاء وقت الفراغ بالطريقة التي )والدتي(يتركني والدي   42

  .تناسبني
            

              .حكايات مسلية وطريفة) والدتي(يحكي لي والدي   43
في أوقات كثيرة وال يمدحني ) والدتي(يلومني والدي   44

  .مطلقا حتى على األشياء االيجابية
            

عاقب والدي عندما نتشاجر مع بعضنا  أنا وإخوتي  ي  45
  .البعض ويترك البعض)والدتي(

            

غير مهتم بتوجيهي لعمل شيء أو ينصحني )والدتي(والدي   46
  نصيحة

            

أقصى جهده حتى التكون هناك ) والدتي(يعمل والدي   47
  . مشكلة تضايقني

            

رأيه بسهولة في حاجة تخصني ) والدتي(يغير والدي   48
  .عندما يسمع كالم اآلخرين

            

أن الضرب أفضل وسيلة لتربية ) والدتي(يعتبر والدي   49
  .األوالد

            

              .في الوقت الذي أريد أن أنام فيه)والدتي(يتركني والدي   50
              .كأنني أتحدث مع صديق)والدتي(عندما أتحدث مع والدي   51
بأخطائي السابقة وال يكتفي )والدتي(يذكرني والدي   52

  .على خطئي الحالي فقط بمحاسبتي
            

المالبس واللعب لبعض إخوتي ) والدتي(يشتري والدي   53
  .ويترك البعض اآلخر

            

              .بمكافأتي أو عقابي)والدتي(لم يحدث أن اهتم والدي   54
في عمل واجباتي المدرسية )والدتي(يساعدني والدي   55

  .ويالزمني حتى أنتهي منها
            

            من تصرف معين قمت به ولكنه يعود )والدتي(دي يفرح وال  56



 

 

  .ويغضب من نفس التصرف في وقت آخر
على التدخل في شؤون حياتي ) والدتي(يحرص والدي   57

  .الخاصة
            

              .لي جيدا عندما أتحدث)والدتي(يستمع والدي   58
عندما أفشل في القيام بعمل من )والدتي(يشجعني والدي   59

  .ويساعدني في البدء من جديداألعمال 
            

              .بأنه غير راضي عني) والدتي(يذكرني والدي   60
في معاملته أوالده البنات عن أوالده ) والدتي(يفضل والدي   61

  البنين 
            

على أن أنام أو أذاكر في مواعيد )والدتي(لم يعودني والدي   62
  .محددة

            


