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 پرسشنامه

 شناختیسرسختی روان

@NUTRIPROS 

 

https://nutripors.ir/
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 نام و نام خانوادگی :                                  سن :                                  تحصیالت: 

 جنسیت:

 با سالم 

جمالت زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه که به بهترین وجه ممکن با خصوصیات  خواهشمند است  

 شخصیتی شما انطباق دارد را جلوی جمالت بنویسید.

 هرگز      به ندرت    گاهی اوقات   بیشتر اوقات 

 دانم که چه عقاید و افکاری دارم . خوب می  -1

 ده است که با معنا و ارزشمند استکنم عمرم صرف انجام کارهایی ش احساس می  -2

 تالش من در نتایج و پیامدهای زندگیم مؤثر است. -3

 گیری در مورد مسائل برایم آسان است. تصمیم -4

 کنم ها و گفتگوهای اجتماعی استقبال میاز شرکت کردن در بحث -5

 شوم. در مقابل مسائل زندگی دچار سردرگمی می  -6

 م تهدیدآمیزند. حوادث فشارزای زندگی برای -7

 گذارم اگر فردی سعی کند مرا آذار دهد، حقش را کف دستش می -8

 واقعیات برای من جالبتر از رؤیاها هستند.   -9

 کنم در هر حال کوششهایم بدون ثمر هستند هر قدر هم که سخت تالش می  -10

 زندگی روزانه من پر از چیزهایی است که برایم جالبند.  -11
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 ترم. تر باشم، در رسیدن به هدفهای خود موفقکوش هر چه قدر سخت -12

 ترین چیز برای من خیالبافی است.پرشورترین و مهیج -13

 زندگی کاری من جالب است.   -14

 در برقراری تماس چشمی با دیگران راحت هستم. -15

 کنم.های  ناآشنا استقبال می از قرار گرفتن در موقعیت - 16

 کنم تهدیدی برای امنیت و آسایش خود تلقی می  تغییرات زندگی را به عنوان  -17

 شوم. به سختی تسلیم سرنوشت  و تقدیر خود می -18

 در هنگام بیماری تحمل باالیی دارم .   -19

 در تغییر دادن عقیده نزدیکانم موفق هستم.   -20

 کنند. مداران هستند که بر زندگی ما حکومت میاین سیاست -21

 کنم. ت تمرکز حواس خود را حفظ میهنگام رویارویی با مشکال -22

 کنم. بینی استقبال میهای مبهم و غیرقابل پیشاز موقعیت -23

 آیم. برم و به شور و هیجان میاز کار کردن لذت می -24

 دهم.جویانه پاسخ  نشان میهای رقابتبه خوبی به شرایط و موقعیت -25

 دهم.احساسات خود را به راحتی بروز می ها و خواسته - 26

 در برخورد با اشخاص غریبه راحت هستم.   -27
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 شناختی راهنمای مقیاس سرسختی روان

مهرابی و  نجاریان  کیامرئی،  توسط  پرسشنامه  )این  هنرمند  سنجش  1377زاده  برای  مقیاسی  تهیه  هدف  با    )

 و اعتباریابی شده است.شناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته  سرسختی روان

 گذاری روش نمره 

گزینه »هرگز«، » به ندرت«، » گاهی اوقات« و » بیشتر    4ماده است و هر ماده دارای    27این پرسشنامه دارای  

ترتیب مقادیر  اوقات« است. در نمره به  برای هر ماده  به استثنای    3،  2،  1،  0گذاری  در نظر گرفته شده است. 

شوند. دامنه  گذاری میکه دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه معکوس نمره  6،  7،  10،  13،  17،  21عبارات  

شناختی  دهنده سرسختی رواناست. کسب نمره باال در این پرسشنامه نشان  81تا    0نمره در این پرسشنامه عدد 

 باال در فرد است. 

 سنجی های روانویژگی

و    84/0نامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب  (، ضرایب پایایی پرسش1377کیامرئی و همکاران)

( روایی این آزمون را به روش روایی همزمان با سه  1387محاسبه کردند. ورنو سفادرانی، کمالی و نوری)  76/0

مالک مقیاس اضطراب عمومی، پرسشنامه افسردگی و خودشکوفایی مزلو محاسبه کردند. ضریب به دست آمده به  

معنادر بودند. در ضمن روایی همزمان، تعریف    0/ 001بود که کلیه ضرایب در سطح    63/0و    0/ 67،  65/0ب  ترتی

 شناختی نیز محاسبه شد که روایی به دست آمده رضایت بخش بود.سازه سرسختی روان

 

 

 


