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 شناختی های مثبت روانپرسشنامه حالت

 مخاطب گرانقدر:      با سالم؛ 

بذل هنکاری و مسمادد  حرمرالا، ب بدوسیسمابا با اسمت رمار مارسماند او  احتراما ضمن  ددراان  ممنانانا ا  

های رفتار های فر ندپروری با مؤ،فای باورهای اسماسم  اوس  و سم  ی »رابطاپرسمنمساما م مین  اسمر ار  ماسا

ار اسمر  ها کا با شمراو  فلب  شمنا نناوگرا« کا اقاضما اارو  سمؤا   را با ادر ایاندو و هر و  ا  گنوسامث ر

کا اطالدا  هنع موری شمدو فق  با ممیر  دنیم  دابب بررسم  و ا باب  انتخاب فرماواد. ضمنسا با ایها با او 

باشممدب ،ذا ایاهنممنسدو  ا  ارال اطالدا  شممخدمم  ایاااری  باشممد و ار حا،ر فرای فادد ادت ار ااممم  م م 

 فرماواد. 

 کس .نام و واا اداوند مغا  م  کارهاو  را با .1

 ی مراحب  ندگ  وار و واور م  اسر.ادتقاا اارم کا اداوند ار کباا .2

 کس .وهیا اداوند را ار ابقر انام ههان احساس م  .3

 کس .کسدب احساس مرامش م حب منکال  واری م چین ادتقاا اارم کا اداوند مرا ار  .4

 ام نگران  اام  ندارم.نس ر با  ندگ  و موسدو .5

 ام. باس  کا ار اکثر میادع ار  ندگ  میفق بیاوکس  م ودت  فکر م  .6

 موسد. برای م  اافادا  بد بانتر ا  اافادا  ایب پاش م  .7

 ایان ار کارها میفق شد. با نظر م  با االش  واا م  .8

 ای بد ااشتا باش  نگران و مرطرب هست . کا موسدوحت  اگر شراو  ایب باشدب ا  ارس او  .9

 کس  بدون اااار کارهای   م را مغا  نناو .برای رسادن با اهداف  سل  م  .10

 ار ا. انجام بانتر کارها با  حنتش نن  .11

 کس . ودت  ادنا  با انجام کاری بگارمب حتنا منرا شروع م  .12

 را با انجام برسان .کس  با میدع منع کران و  کار سل  م ارمیر  شرو .13

 شیم.ار میر  شکسر ار کارها  وا ا،سرا م  .14

 ار ا  من اسر کا بتیان  میفق بنیممنکال   ندگ  باش .15

 با دسیان و  انسان وظاوف  اارم کا باود با انجام برسان . .16

 ا ایب  انجام اه .ها را بکس  منشیا سل  م ار کارهاو  کا با م  واگذار م  .17

 کس .ها احساس ایاناو  م ار انجام بسااری ا  امیر و مسؤو،ار .18

  ند.ها را رد  م ی انسانی ایا ندارند و سرنیشر اسر کا موسدوها اثری بر موسدوانسان .19

 اند. های میفق ا  هنان ابتدا میفق با اناا ممدومام .20

 های افراا ملنی  وضع منان را بهتر نخیاهد کرا. االش  .21

 ام.ا  االش و پاگاری کارها استا شدو .22
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 ار ا  هر کس  اوگری هست .ایام ار  ندگ  مه  .23

 ها را ار موسدو با،فلب کس .ایان  منهای  واای اارم کا م ایاناو  .24

 کس .اگر ار کاری شکسر بخیرمب اوبارو االش  را بانتر م  .25

 کس .حیمبگ  م ودا  احساس استگ  و ب اکثر ا .26

 هاو  حامب شانس و اد ال بیاو اسر. بانتر میفقار .27

 ایان میفق شدب ناا  با واری ادا وهیا ندارا.فق  با االش م  .28

 کس . ملنی  کارهاو  را نانا کارو رها م  .29

 اان . ر نش م ام ایام را گساهکار و مست ق س های  واای کا ار  ندگ  ااشتاهنانا بخاطر شکسر .30

 ی و  میفقار هدود اسر.هر شکست  ار  ندگ   ماسا .31

ایانسمد با ناروی  ها م گاه  مانسمد اداوند هسمممتسمدبمنا،امب با ان مال اکاماها ب کس  اغبمب انسمممانفکر م  .32

 ایاشان اکاا کسسد.

 ایاه  بیا. ار ار موسدو میفق ی مطبیب نرس  مطنئ  هست  با االش باشاگر ار انجام کارها با نتاجا .33

 سا م.ام را م کس  ایام موسدواحساس م  .34

 های روشس  اارم.کس  ار  ندگ  هدفاحساس م  .35

 اان .ار اکثر میادع ایام را نس ر با اوگران مسؤول م  .36

 کس .ار اکثر میادع با اوگران با ددا،ر رفتار م  .37

 رس . ها وادلا با مار ا  م بلر  ودر .38

 ا باود  ندگ  کس .اان  چرکس  هسی  نن فکر م  .39

  ندگ  کران هن رنج و دذاب چان اوگری ناسر. .40

 برای پاش گاری ا  منکال  باود برناما رونی کرا.   .41

 اه .م  مام کیشا و فلا،  هست  کا کارهاو  را با برناما رونی د ب  انجام م  .42

 شیا. برناما رونی ار هر کاری میهب میفقار م  .43

 ها م کیم با سخت  کنادن هستسد.ار  ندگ  انسان .44

 های اوگری وهیا اارا.ب  بسر ار هاچ کاری ملسا ندارا چین راو .45

 ااطر من االش کسد. ندگ  ار ش او  را اارا کا انسان با .46

 شیند م  هنچسان برای رسادن با راو حب هدود االش ماکس .ار میدلار وکسان کا اوگران نااماد م  .47

 اف  برای شروع کارها ندارم. ی کانگانو .48

 کس .نس ر با اوگران احساس ناایان  م  .49

 کس  احساس ایب  اارم.کا  ندو هست  و  ندگ  م ا  او  .50

 های هدودی وهیا اارا.حبهای امت ان نندو و راوناامادی ملسا نداراب چین هنانا راو .51

 شیم. ار اکثر میادع ار انجام کارها با منکب روبرو م  .52
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 راض  هست . ا  ایام .53

 هاو  ااب  سط   و  وا گذر اسر.شاای .54

 احساس ایب  اارم. .55

 ههان سراسر  و او  اسر. .56

 ام.ایاست ب رسادوکس  ار طیل  ندگ  با منچا م احساس م  .57

 اه .اکثر اودا  اسهاو  را ارهاح م  .58

 ارس .ا  روبرو شدن با کارهای بنرگ م  .59

 پاوان  ندارا.های  ندگ  کس  کا غ ادیر م  .60

 ار ش  اارم.ایان  و ب ار مقابب اوگران احساس ک  .61

 اغبب اودا  انسان مرام  هست . .62

 برم.ا  بیان با اوگران ،ذ  م  .63

 کس .ها افروح م اوستان و نناوکان  اارم کا اغبب با من .64

 ایانسد با م  اکاا کسسد.اوگران م  .65

  .ارو  فرا برای انتخاب هستار ااب  ا  کارها مساسب .66

 برم.های گروه  ،ذ  م ا  فلا،ار .67

 اند.هاو  ار  ندگ  با ثنر رسادوها و انتخاباکثر ادنا  .68

 اان  ا  کس  کا با م  ،طف کراو حتنا ددراان  کس . بانتر اودا    م نن  .69

 شیم.ارو  مساوب  وا دد ان  م اغبب ا  کیچ  .70

 ،ر ا.گاه  اسر و پاو  م  .71

 ایاند مرامش مرا چسدان بر ه  بنند.حت  منکال   ندگ  ه  نن  .72

 اغبب اودا  احساس نناط و سر ندگ  اارم. .73

 ایاه  فرواا بنن .گاه  ا  فرط ایش ا،  م  .74

 کس .ی اام  ان ال م رو ها را بدون هدف و برناما .75

 کس .ام احساس رضاور م ا   ندگ  .76

 ایاه  او را ب خند.کس  و ا  ادا م م اگر کس  ار حق م  بدی کراب م  براوش ادا  .77

 کس  کا ذهس  منغیل اسر و استرس اارم.ار اکثر میادع احساس م  .78

 کس . اگر کس  ار حق م  بدی کراب م  ه  ار حق او بدی م  .79

 کس . ار هنع احساس حقار  م  .80

 ی ساسا اارم.ی دفساگاه  احساس اسگ  نفس و ارا ار ناحاا .81

 ادا  بدی کا ار  ندگ  م  و اطرافاان  رخ اااو اسر مقدر هست . کس  ار انام ااففکر م  .82

 اکثر اطرافاان مرا اوسر اارند. .83
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اهد ن اود ددراان  کراب چین  اش را با ایب  انجام م ا  کسم  کا وظافا .84

 اش را انجام اااو اسر. او فق  وظافا

 م  فرا هذاب  هست . .85

 م.ام اسر پادا نکراگاو با مر وهاو  کا ااشتاهاچ .86

ی چانهاو  را کا باود با ااطرشممان ددراان باشمم  بسیوسمم ب م  ،اسممر بسمماار طی ن  اگر بخیاه  هنا .87

 ایاه  ااشر.

 هاو  کا اداوند با م  اااو اسر شکر گذار هست .با ااطر نلنر .88

 ارو  م  رب ا  طرف مقابب انکر کرا.بهتر اسر پس ا  اروافر کیچ  .89

 ام نا راض  هست .ا  س    ندگ  .90

 ای هست .مام کاسا .91

 ار او را اس اا کرا.هر ودر اشت اه  رخ بدهد حتنا کس  مس ب من اسر و باود هر چا سروع .92

 شیا. ی د ب منان  نن مان با اندا وودر اوگر رابطا با بلد ا  رفع کدور  با  م  و اوگرانب هاچ .93

 ها گذشر کرا.سر ا  اطای منهر انسان  منک  اسر اچار اشت او گراا بسابراو  بانتر اودا  بهتر ا .94

 میارا  واای ار اطراف ما وهیا اارند کا باود با ااطرشان سپاسگنار و ددراان بیا. .95

 کس  شیم و او را ارک م ار اغبب اودا  اگر رابطا با  م  و اوست  اارو شیا م  برای مشت  پاش ددم م 
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سمؤال بیاو و   96(ب اهاا و ادوو  گراودو اسمر کا شمامب  1390نژااب نسمای ب او  پرسمنمساما ایسم  رهاو ب ایی

 سسجد:حا،ر رواننساات  مث ر با شرح ذوب م  15ار مجنیع 

 . احساس کارممدی 3   . ایش باس  2  . ایکب با ادا 1

 . هدفنسدی 6  . احساس کسترل  5  . وظافا شساس 4

 . رضاور ا   ندگ  9  ملسااار بیان  ندگ   .8   . امادواری 7

 . دن  نفس و احساس ار شنسدی12  . اهتناد  بیان 11 . ابق مث ر و شاامان  10

 . بخنش 15   . ددراان  14  . احساس مرامش 13
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 گذاری روش نمره 

اشممد. ولس  ب ا  کامالً مخا،ف  اا کامالً میافق ( م   5اا   1ننرو گذاری او  پرسممنممساما بر اسمماس طاف ،اکر  ا   

کامالً مخما،ف  ننرو و ب مخا،ف  ننرو اوب ب  نظر ننرو سممماب میافق  ننرو چهارب کامالً میافق  ننرو پسج را با ایا  

 ااتداص ایاهسد ااا.

شیند کا شنارو او  سؤا   اما نکتا دابب ایها او  کا برا  سمؤا   با میر  دکس او  حا،ر ننرو گذاری م 

 باشد:با شرح ذوب م 

ب70ب69ب61ب60ب59ب58ب54ب52ب49ب48ب44ب40ب39ب38ب32ب30ب29ب28ب27ب26ب23ب22ب21ب20ب19ب15ب14ب11ب9ب7

 93ب92ب91ب90ب86ب84ب82ب81ب80ب79ب78ب75ب71

ننایا  اا منخص گراا و هر سؤال  ار او  دسنر سؤا   مربیط با هر حا،ر رواننساات  با افکا  اشارو م  

 اهد.کدام مؤ،فا را میرا سسجش درار م  

 2-4هدول

 شساات  مث ر های میرا سسجش حا   روانمؤ،فا

آلفای   سؤاالت مربوطه  مؤلفه مورد سنجش  ردیف 

 کرونباخ 

 0/813 1-2- 3-4-28-32  ایکب با ادا  1

 0/768 5-6-7-8- 9-26- 27-30- 52-82 ایش باس   2

3  

 احساس

 کارممدی 

به  گرایش

 رفتار آغازگری

48-12-11-10 0/881 

تمایل به ادامه  

 تالش 

29-13 0/793 

پافشاری در 

 تکلیف 

33-31-25-14 0/821 

 0/812 15-18-24-49 احساس توانمندی 

 0/835 16-17-23-36-37 وظافا شساس   4

 0/843 19-20- 21-34-41-43 احساس کسترل 5
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 0/782 22-35-42-75 هدفنسدی 6

 0/824 38- 45-47-51 امادواری  7

 0/867 39- 40-46-50 ملسااار بیان  ندگ   8

 0/795 44-53-57-68- 76-86-90 رضاور ا   ندگ   9

 0/812 54-55-56-60-73-74 ابق مث ر و شاامان   10

 0/862 58-63-64-67 اهتناد  بیان  11

 0/833 59-61- 65- 66-80-83-85 دن  نفس و احساس ار شنسدی 12

 0/844 62-70-71-72-78-81 احساس مرامش 13

 0/781 69- 84-87-88-89-95 ددراان   14

 0/828 77-79-91-92-93-94-96 بخنش 15

 0/ 837 کل                                 

 2-5هدول 

 ملاار ننرا  مربیط با رفتار مث ر و می،فا های من ار گروو ننینا ایماف ماانگا  و ان راف   

 الداا ان راف ملاار  ماانگا  

 200 3.8 26.2 ایکب با ادا

 200 6.4 32.0 ایش باس  

احساس کارممدی گراوش با  

 2.7 14.4 مغا گری رفتار( 
200 

احساس کارممدی اناوب با اااما  

 1.7 7.9 االش( 
200 

کارممدی پافناری ار  احساس 

 3.1 15.0 اکباف( 
200 

احساس کارممدی احساس 

 3.1 14.5 ایاننسدی( 
200 

 200 9.5 59.5 احساس کارممدی

 200 2.6 20.2 وظافا شساس 
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 200 3.8 23.6 احساس کسترل

 200 3.0 14.5 هدفنسدی

 200 2.8 14.6 امادواری 

 200 3.5 14.4 ملسااار بیان  ندگ  

 200 5.3 23.5 رضاور ا   ندگ  

 200 4.0 20.7 ابق مث ر و شاامان  

 200 2.8 14.2 اهتناد  بیان 

 200 4.1 25.2 دن  نفس 

 200 3.8 17.9 احساس مرامش

 200 3.5 24.8 ددراان  

 200 4.7 25.0 بخنش

 200 41.7 356.6 رفتار مث ر گرا 

 

 (PPSهای رواننساات  مث ر  رواو  پرسنساما حا،ر

رواو  او  پرسمنمساما ایسم  اسماااد و متخدمدمان او   ماسا میرا ااواد درار گرفتا اسمر. مفهیم رواو  با او  

سمسجد. بدون مگاه  ا  رواو  ابنار ی میرا نظر را م گاری اا چا حد ادمادمااهد کا ابنار اندا وسمؤال پاسمم م 

 های حامب ا  من اطناسان ااشر.ایان با ادر اااونن  گاریاندا و

 (PPSهای مث ر رواننساات   پاواو  پرسنساما حا،ر

ی هناهسگ  برای م اسم ا پاواو  او  پرسمنمساما ا  روش م،فای کرون اخ اسمتفااو شمد. ا  او  روش برای م اسم ا

نفر ا  ااننمجیوان   50او  مسظیر پاوبیا  بر روی    روا. برایگاری ا  هنبا پرسمنمساما با کار م ارون  ابنار اندا و

  0/ 837ضروب م،فای کرون اخ م اس ا شدو برای کب م مین    Spssافنار  گاری ا  نرمانجام گراود کا ا  طروق بهرو

 بدسر ممد کا باانگر پاواو  با ی او  م مین اسر.

 


