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                                                             به نام خدا

 

 ؟  یشخص یباورها یابیرزا پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 كامالً سؤال رديف

 مخالف
 مخالف

كمی 

 مخالف

كمی 

 موافق

كامالً  موافق

 موافقم

خوشايند باشد ، ولی هرگز نمی سرو كار داشتن با برخی افراد ممکن است بسیار نا 1

  . تواند وحشتناک يا فجیع باشد

      

نبايد اين كار را می  "وقتی مرتکب اشتباهی می شوم ، اغلب به خودم می گويم :  2

 كردم

      

       .مردم بايد كامال از قانون اطاعت كنند 3

"نتوانم تحمل كنم "هیچ چیزی وجود ندارد كه  4        

ه گرفتن شدن ، يا دست و پا چلفتی بودن در يک جمع ، احساس ارزش ناديد 5

 شخصی مرا كاهش می دهد

      

        برخی موقعیت های زندگی حقیقتا وحشتناک هستند 6

        در برخی زمینه ها حتما بايد شايسته تر باشم 7

       والدين من بايد در مورد آن چه از من می خواهند منطقی باشند 8

       بعضی چیزها وجود دارند كه نمی توانم آن ها را تحمل كنم 9

       ارزش شخصی من به خاطر موفقیت های تحصیلی يا شغلی ام باال نمی رود 11

       شیوه رفتار بعضی بچه ها خیلی بد است 11

       برخی اشتباهات خیلی واضح را نبايد مطلقا در زندگی مرتکب شوم 12

 چ دلیلی وجود ندارد دوستان من آن چه را كه من می خواهم انجام دهند،هی 13

 حتی اگر قول آن را به من داده باشند و اين كار برای من مهم باشد
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 كامالً سؤال رديف

 مخالف
 مخالف

كمی 

 مخالف

كمی 

 موافق

كامالً  موافق

 موافقم

نامناسب رفتار می كنند ،  وقتی دوستان )يا فرزندان( من نسنجیده ، شتاب زده يا 14

   نمی توانم رفتار آنها را تحمل كنم
    

مردم به دو دسته خوب و بد تقسیم می شوند كه با مشاهده رفتار آنها می توان آن را   15

   فهمید

      

       بعضی وقت ها اتفاقات خیلی بدی می افتد 16

       ام دادن باسمهیچ چیز در زندگی وجود ندارد كه مجبور به انج - 17

        .بجه ها باال خره بايد يادبگیرند كه به تعهدات خود پايبند باسند 18

گاهی اوقات نمی توانم پیشرفت ضعیف خودم را در زمینه تحصیلی يا يا شغلی تحمل  19

  . كتم

      

حتی وقتی كه اشتباهات جدی يا پر هزينه ای مرتکب می شوم ، يا باعث رنجش  21

 . گران می شوم ، ارزش های شخصی من تغییری نمی كنددي

      

اگر نتوانم افرادی را دوستشان دارم راضی كنم ، احساس خیلی بدی خواهم  21

 . داشت

      

دوست دارم كه در زمینه تحصیلی )شغلی ( موفق تر باشم، ولی هیچ دلیلی وجود  22

 ندارد كه مجبور به انجام اين كار باشم

      

       معتقدم كه مردم اصال نبايد در مالء عام رفتار ناشايستی داشته باشند 23

       . نمی توانم فشار و استرس زيادی را تحمل كنم 24

       . تايید يا عدم تايید دوستان يا خانواده ام ارزش های شخصی مرا تغییر نمی دهد 25

زشکی شود ، ناگوار خواهد بود اگر فردی از اعضای خانواده ام دچار مشکالت پ 26

 ولی خیلی وحشتناک نیست

      

هر كاری كه تصمیم به انجام آن می گیرم بايد حتما عملکرد خوبی در آن داشته  27

 باشم
  

    

خوردن پیتزا  معموال اشکالی ندارد كه نوجوانان رفتار متفاوتی داشته باشند . مثل 28

 برای صبحانه يا ريختن لباس ها و كتاب ها اطراف اتاقشان
  

    

       نمی توانم بعضی از كارهای دوستان يا اعضای خانواده ام را تحمل كنم 29

انسان "كسی كه مرتکب گناه می شود يا مکررا باعث رنجش ديگران می شود ،  31

 . است "بدی

      

من دوستش دارم دچار مشکالت روانی شود و بستری گردد  اگر يکی از كسانی كه 31

 ، احساس خیلی بدی خواهم داشت

      

بايد حتما مطمئن شوم كه همه چیز در زمینه های مهم زندگیم به خوبی پیش  32

 . می رود
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 كامالً سؤال رديف

 مخالف
 مخالف

كمی 

 مخالف

كمی 

 موافق

كامالً  موافق

 موافقم

       . من بايد چیزهايی را كه برايم اهمیت دارند انجام دهند دوستان نزديک 33

می توانم به راحتی موقعیت های ناخوشايند و برخوردهای ناراحت كننده و خشن  34

 . را بادوستانم تحمل كنم

      

ارزيابی هايی كه ديگران )دوستان ، معلمان ، استادان( از من دارند ، برای ارزشیابی من  35

  . م بسیار مهم استاز خود
  

    

وقتی كه دوستانم در مالء عام با من برخورد نسنجیده و نامناسبی دارند ، احساس  36

 . خیلی بدی پیدا می كنم

      

       قطعا برخی از اشتباهاتی را كه مرتکب می شوم ، نبايد مرتکب شوم 37

        . انتظار دارم با من رفتار كننددلیلی ندارد كه اعضای خانواده ام آن طور كه از آنها  38

وقتی كه بسیاری از كارها خوب پیش نمی روند ، وضعیت غیرقابل تحمل می  39

 شود

      

من اغلب خودم را براساس موفقیت در كار يا مدرسه و يا پیشرفت های اجتماعی  41

 مورد ارزيابی قرار می دهم

      

ل با شکست مواجه شوم ، وضعیت خیلی بدی اگر در كار يا تحصیل به طور كام 41

 . پیش خواهد آمد

      

       . دلیلی وجود ندارد كه بهتر از اين كه هستم بشوم 42

       بعضی چیزها هستند كه ديگران نبايد به هیچ وجه انجام دهند 43

 در مورد افرادی كه در محل كار يا مدرسه با آنها هستم ، چیزهايی هست كه نمی 44

 توانم تحمل كنم
  

    

       مشکالت جدی عاطفی يا حقوقی ارزش های مرا در نظر خودم پايین می آورد 45

حتی موقعیت های بسیار بد و ناگوار مثل رد شدن در امتحان يا گم كردن مقدار  46

 زيادی پول يا از دست دادن كار نیز فاجعه نیستند

      

 يا محل كار مرتکب اشتباه شوم ، داليل كافی وجود داردبرای اين كه نبايد در مدرسه   47

. 

      

دوستان و خانواده ام قطعا بايد با من رفتاری بهتر از آن چه برخی اوقات دارند ،  48

 داشته باشند

      

وقتی دوستانم آن طور كه می خواهم با من رفتار نمی كنند ، به راحتی می  49

 . پذيرم

      

 ه كودكان ياد بدهیم كه می توانند با داشتن عملکرد مناسب درالزم است ب 51

 . باشند "پسران و دختران خوبی "مدرسه و جلب رضايت والدين خود ، 
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 توضیحات پرسشنامه
 

 ؟  یشخص یباورها یابیرزعنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 05تعداد سئواالت: 

    :سوال معکوس

 (:بعد)لفه: دارد بعد یا مو

 گزینه ای  6رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 پاسخ ها

مخالف كامالً  مخالف 
كمی 

 مخالف

كمی 

 موافق

 كامالً موافقم موافق

 كد يا نمره
)جهت ورود پاسخ ها به اكسل يا 

SPSS) 

1 2 3 4 5 6 

 

 ؟  یشخص یباورها یابیرزا  تقسیم بندی سواالت پرسشنامه <<

الی  1سواالت  : سوال استاندارد05شامل : (؟ یشخص یباورها یابیرزاپرسشنامه  های متغیرمولفه 

 پرسشنامه05

 منبع:
 1811ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار  

 "ی بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد.حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی بردار" 

_________________________________ 
 پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی طراحی، گردآوری، ترجمه و 

 در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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