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Lütfen aşağıdaki sorulara kendi anne ve babanızı düşünerek dikkatle okuyunuz. Aşağıdaki
durumun anne ve babanızın davranışına ne kadar benzediğini düşünün.

Eğer TAMAMEN BENZİYORSA aşağıdaki cümlelerin başındaki kutunun içine 4;
BİRAZ BENZİYORSA 3;
BENZEMİYORSA 2;
HİÇ BENZEMİYORSA 1 yazınız.

1. Herhangi bir sorunum olduğunda, eminim annem ve babam bana yardım
ederler.

2. Annem ve babam büyüklerle tartışmamam gerektiğini söylerler.
3. Annem ve babam yaptığım her şeyin en iyisini yapmam için beni zorlarlar.

4.
Annem ve babam herhangi bir tartışma sırasında başkalarını kızdırmamak
için,
susmam gerektiğini söylerler.

5. Annem ve babam bazı konularda “sen kendin karar ver” derler.
6. Derslerimden ne zaman düşük not alsam, annem ve babam kızar.

7.
Ders çalışırken anlayamadığım bir şey olduğunda, annem ve babam bana
yardım ederler.

8. Annem ve babam kendi görüşlerinin doğru olduğunu bu görüşleri onlarla
tartışmamam gerektiğini söylerler.

9. Annem ve babam benden bir şey yapmamı istediklerinde, niçin bunu
yapmam gerektiğini de açıklarlar.

10. Annem ve babamla her tartıştığımda bana “büyüdüğün zaman anlarsın”
derler.

11. Derslerimden düşük not aldığımda, annem ve babam beni daha çok
çalışmam için desteklerler.

12. Annem ve babam yapmak istediklerim konusunda kendi kendime karar
vermeme izin verirler.

13. Annem ve babam arkadaşlarımı tanırlar.
14. Annem ve babam istemedikleri bir şey yaptığımda, bana karşı soğuk

davranırlar ve küserler.
15. Annem ve babam sadece benimle konuşmak için zaman ayırırlar.

16.
Derslerimden düşük notlar aldığımda, annem ve babam öyle davranırlar ki
suçluluk duyar ve utanırım.

17. Ailemle birlikte hoşça vakit geçiririz.

18.
Annemi ve babamı kızdıracak bir şey yaptığımda, onlarla birlikte yapmak
istediğim şeyleri  yapmama izin vermezler.

Aşağıdaki her ifadenin yanında bulunan kutulardan sadece size uygun olanın içine çarpı(X)
işareti koyunuz.

19. Genel olarak annen ve baban okul zamanı hafta içinde gece arkadaşlarınla bir yere gitmene
izin verirler mi?

Eğer cevabınız Evet ise, aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Hafta içinde en geç saat kaça kadar gece dışarıda kalmanıza izin verilir (Pazartesi-Cuma arası)?
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8:00’den önce
6 10:00 – 10:59 arası 3

8:00 – 8:59 arası 5 11:00 ya da daha geç 2
9:00 – 9:59 arası 4 İstediğim saate kadar 1

20. Genel olarak annen ve baban hafta sonları gece arkadaşlarınla bir yere gitmene izin verirler mi?

Eğer cevabınız Evet ise, aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Haftanın Cuma ya da Cumartesi akşamları en geç saat kaça kadar gece dışarıda kalmanıza izin verilir .

8:00’den önce 6 10:00 – 10:59 arası 3
8:00 – 8:59 arası 5 11:00 ya da daha geç 2
9:00 – 9:59 arası 4 İstediğim saate kadar 1

Annen ve baban aşağıdakileri öğrenmek için ne kadar çaba gösterirler?

Hiç çaba
göstermez

Çok az
çaba

gösterir

Çok çaba
Gösterir

21. Eğer gece bir yere gittiysen nereye
gittiğini,

1 2 3

22. Boş zamanlarınızda ne yaptığını,
23. Okuldan çıktıktan sonra ne yaptığını,

Annen ve babanın aşağıdakiler hakkında ne kadar bilgileri vardır?

Bilgileri
yoktur

Çok az
bilgileri
vardır

Çok bilgileri
vardır

24. Eğer gece bir yere gittiysen nereye
gittiğin,

1 2 3

25. Boş zamanlarınızda ne yaptığın,
26. Okuldan çıktıktan sonra nereye gittiğin,

Ölçeğin Puanlanması :

Ölçeğin 19. maddeye kadar olan tek numaralı 9 maddesi kabul/ilgi boyutu oluşturmakta ve bu
maddeler aynı şekilde puanlanmaktadır. Çift numaralı maddeler ise psikolojik özerklik boyutunu
oluşturmakta ve bu maddeler ters puanlanmaktadır, sadece 12. madde aynı şekilde puanlanmaktadır.
Diğer 8 madde ise denetleme boyutunu oluşturmaktadır. 19. ve 20. sorularda 1 ile 7 arasında puan
almaktadır. Eğer cevap “hayır” ise 7 puan almakta, “istediğim saate kadar” 1 puan almaktadır 21. ile
26. maddeler ise 1 ile 3 arasında puan almaktadır. “Hiç çaba göstermez” 1 , “çok az çaba gösterir” 2 ve
“çok çaba gösterir” 3 puan almaktadır . (Yukarıda ölçeğin üzerinde kutucukların içine puanlamayı
yazdım). Yüksek puan denetlemenin yüksek olduğunu göstermektedir.
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