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 شناختيوضعيت روانآبادي براي سنجش لطفپرسشنامة 

 

كـامالً  (در شـش مقيـاس   هـر يـك   كه اي است اين پرسشنامه، حاوي سؤاالت شش گزينه

در هـر  . تنظيم شده اسـت  )موافق، موافق، كمي موافق، كمي مخالف، مخالف، و كامالً مخالف

مشخص كنيد كه دقيقًا منطبق  ) ×(اي را با عالمت ضربدر يك از اين سؤاالت سعي كنيد گزينه

 .با نظر خود شما است

صـورت مثبـت اسـت،    صورت منفي و برخي ديگر بهاز آنجا كه محتواي برخي سؤاالت به

سـؤال   همـان دقت كنيد كه نظر موافق يا مخالف خود به هر سؤال را با توجه به محتواي لطفًا 

 .عالمت بزنيد

 

 
كامالً 

 موافق
 موافق

كمي 

 موافق

كمي 

 مخالف
 مخالف

كامالً 

 مخالف

       .نزديك و صميمانه است با يكديگر، اعضاء خانوادة مارابطة  -43

كنند و هر كمكي از دستشان  اند كه دربارة من احساس مسؤوليت مي پدر و مادرم نشان داده -44
 .اندآمده دريغ نكردهبرمي

      

انـد كـه در   ند، به من اين اجازه را دادهاام، ضمن اينكه به كارهاي من توجه داشته خانواده -45
 .كنم گيري  مورد مسائل مربوط به خودم شخصاً تصميم

      

       .امام عمل كردهاند و من شخصاً هر طور كه خواستهخانوادة من آزادي كافي به من داده -46

ريق گفتگوي آرام و آيد از ط مشكالتي را كه پيش مياند معموًال نتوانسته ام اعضاي خانواده -47
 .صميمانه حل كنند

      

       .اندجو خانوادگي ما ناآرام بوده است و اعضاي خانواده اختالفات زيادي با هم داشته -48

       .كاري معموالً اتفاق افتاده استدر خانوادة من تنبيه بدني و كتك -49

       .امقرار گرفته ام مورد اهانتدر بسياري از مواقع از سوي خانواده -50

       .ام حساب كنمروي كمك و حمايت خانوادهتوانم نمي در حل مشكالتم -51

-كند و رعايت ديگران را نميدر خانوادة ما هركسي آن طور كه شخصاً ميل دارد رفتار مي -52
 .كند

      

       .دهدانجام نمي كند و وظايف خود رادر خانوادة ما معموالً كسي به ديگري كمك نمي -53

توانم با آنها احساس نزديكـي داشـته   خصوصيات اعضاي خانوادة من طوري است كه نمي -54
 .باشم

      

       .امدر بسياري از مواقع از سوي خانواده مورد سرزنش قرار گرفته -55

دسـتور داده   رفتار پدر من بيشتر شبيه يك فرمانده بوده است و به بقيـة اعضـاي خـانواده    -56
 .است

      

       .فرمانرواي اصلي خانوادة ما مادر من بوده است -57

داده اند و هيچ يك بـه ديگـري دسـتور نمـي    در خانوادة ما پدر و مادرم حقوق برابر داشته -58
 .است

      

       .و اختيار زندگي خود را به دست دارم در مجموع احساس مي كنم فرد خوشبختي هستم -59
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 مخالف

       .اي هستم و شور و شوق من براي زندگي در حد بااليي استكنم فرد باروحيهاحساس مي -60
       .كنم به آنها دست يابم سعي ميبا برنامة مشخصي و  دارمهدفهاي مهمي در زندگي  -61
       .دارمن براي درگيري با مشكالت زندگي توانايي كافيكنم احساس مي -62
       .ة من واقعاً مملو از اميد و خوشبيني استآيند -63
       .احساس شادماني ندارم -64
       .داشتني استالعاده جالب و دوستبه نظر من زندگي در اين جهان فوق -65
       .وقت حال خوشي از گذران زندگي خود ندارمهيچ -66
م تـوان مقابلـه و حوصـلة اعتـراض     شومن وقتي با تبعيض و پايمال شدن حقي مواجه مي -67

 .ندارم
      

بيـنم  دهند من هم لزومي نمـي از آنجا كه ديگران معموالً كار خود را به درستي انجام نمي -68
 .گيرم به بهترين وجه انجام دهمكاري را كه به عهده مي

      

       .امام كه واقعاً دوست داشتهمن هميشه همان كارهايي را انجام داده -69
 كنم و خـودم را درگيـر مسـائل   احساس نمي ديگران زندگي مورد تعهدي دروظيفه و من  -70

 .كنمنمي ديگران
      

       .كنممن در درون خود نسبت به خيلي از افراد احساس كمبود مي -71
د خواهد تعارض وجـود دار گذرد و آنچه جامعه از من ميبه قدري بين آنچه در درونم مي -72

 .هاي وجود خود را پنهان كنمكه ناچارم بسياري از جنبه
      

       .كنممن قبل از شروع به هر كاري مقدار زيادي وقت تلف مي -73
كنم خطراتي در زندگي هست كه دير يا زود به سراغ من خواهـد آمـد و مـن در     فكر مي -74

 .بكنمتوانم  نميكاري  مورد آنها هيچ
      

       .كندوقتها كف دست و پاهايم عرق ميبيشتر  -75
       .روم شبها بدون آنكه افكار يا خياالتي ناراحتم كند، به خواب مي -76
       .لذت ببرمكه از آن  وجود نداردهيچ موردي در زندگي من تقريباً  -77
       .شوم تمايلي ندارم كه از جاي خود بلند شومصبحها كه از خواب بيدار مي -78
       .كنم اي كاش به دنيا نيامده بودم فرسا است كه گاهي آرزو مي زندگي آنقدر سخت و طاقت -79
       .كه چه بر سرم بيايد؛ هرچه بادا بادنيست برايم مهم  -80
       .شوم قدرت كنترل خود را ندارموقتي دچار تنش و خشم مي -81
       .ام كارم به دعوا كشيده استا آنها درگير شدهغالباً در برخورد با افرادي كه ب -82
       .شوم مينروم و عصباني  مينمعموالً از كوره در من فرد آرامي هستم و  -83
       .كنمدانند با آنها به شدت برخورد ميچون مي ديگران جرأت ندارند مرا عصباني كنند -84
       .معتقدم جواب بدي را با بدي بايد داد -85
       .اند انتقام بگيرم كنم كه چگونه از كساني كه به من بدي كرده بيشتر وقتها فكر مي -86
       .توان حرف دل خود را به كسي گفتكنم بيشتر مردم قابل اعتماد نيستند و نميمن فكر مي -87
       .كنندتفاده ميمن عقيده دارم بيشتر مردم اگر به آنها اجازه داده شود از آدم سوء اس -88
قوانين و مقررات موجود به نفع عدة معيني در جامعه است و من تمايلي بـه رعايـت آنهـا     -89

 .ندارم
      

ما ناچاريم كه براي پيش بردن امور زندگي خود زبر و زرنـگ باشـيم و از سـادگي مـردم      -90
 .استفاده كنيم

      

       .شوم و با او دعوا كنمد به سرعت برانگيخته ميكنوقتي كسي برايم مشكلي ايجاد مي -91
       .زنند لزومي ندارد كه ما فرد درستكاري باشيموقتي بيشتر افراد به كارهاي خالف دست مي -92
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من معتقدم خداوند همة انسانها را آزاد خلق كرده و كسي حق ندارد آزادي انساني آنان را  -93
 .محدود كند

      

گيري كنند و رأي خـود را  نظر من يكايك افراد جامعه حق دارند در هر موردي تصميمبه  -94
 .آزادانه اعالم نمايند

      

من معتقدم كه يكايك انسانها داراي كرامت و حقوق انساني هستند و اين حقوق را به هيچ  -95
 .عنوان نبايد نقض كرد

      

قبول ندارند و با فرهنگ اعتقادي ما مخالفنـد بايـد    من معتقدم با افرادي كه معتقدات ما را -96
 .مقابله كرد

      

رسد كه زندگي مردم كشورهاي پيشرفتة صنعتي خيلـي بهتـر از زنـدگي مـردم     به نظر مي -97
 .كشور ما است

      

آن و حقوق بشـر در  پيشينة بهتري دارد آزادي و دموكراسي در كشورهاي پيشرفتة صنعتي  -98
 .شود رعايت مي تركشورها بيش

      

به نظر من تمام قوانين اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را بايد بر طبق قوانين ديني و شرعي  -99
 .تنظيم كرد

      

نـه بيـان   هاي خود را آزادا ها و خواسته انديشهتوانيم  نمي كنيم در فضايي كه ما زندگي مي -100
 .كنيم

      

دهم اقًال براي مدتي به يكي يهاي زندگي در ايران، من ترجيح ميبا توجه به برخي دشوار -101
 .از كشورهاي پيشرفتة صنعتي بروم

      

به نظر من زنان اگرچه داراي تفاوتهايي زيستي و عاطفي با مردان هستند اما بايد حقـوق   -102
 .انساني و اجتماعي برابر با مردان داشته باشند

      

       .شود حقوق زنان پايمال ميبخشي از ، در جامعة ما رفتة صنعتيپيشبرخالف جوامع  -103

 تواند در زندگي اجتماعي كنوني سعادت دهد، مي به زنان مي ياسالمقوانين جايگاهي كه  -104
 .آنان را تأمين كند كامل

      

گيـري در امـور خـود، پـذيرش مسـئوليت در زنـدگي       به نظر من زنان شايستگي تصميم -105
 .نوادگي، و ايفاي نقش برابر با شوهر و ساير اعضاي خانواده را دارندخا

      

       .من تمايلي ندارم با افرادي معاشرت كنم كه با آنها اختالف عقيده دارم -106
       .دهمديگران چندان توجهي به حرفها و نظر من ندارند و من هم به آنها اهميتي نمي -107
دهم به ندارم كارهاي خود را با مشاركت ديگران انجام دهم بلكه ترجيح مياي من عالقه -108

 .صورت فردي كار كنم
      

شوم قول و قراري را كه با شخص ديگـري  آيد، ناچار ميوقتي كار مهمي برايم پيش مي -109
 .ام ناديده بگيرمداشته

      

       .شناسيم وظيفه و مسئوليتي نداريمميكنم كه ما نسبت به مردمي كه آنها را نمن فكر مي -110
 دادن بـدون انجـام   به خداونـد است و اعتقادات قلبي  الزم مذهبياجراي آداب و رسوم  -111

 .ارزشي نداردچندان  آداب و رسوم ديني
      

بايد تحت كنترل باشـند و   ،نشوند رفتارهاي غيردينيبراي آنكه نوجوانان و جوانان دچار  -112
 .آزاديهاي آنان را محدود كنيم مناچاري

      

       .اجباري باشد بايدبه نظر من خواندن نماز ظهر در مدرسه، براي دانش آموزان دبيرستاني،  -113
       .داشته باشمنزديك دهند ارتباط  را انجام نمي شرعينيستم با كساني كه تكاليف من مايل  -114
دم بايد در امور مذهبي تابع مراجع دينـي باشـند نـه اينكـه     نوجوانان و جوانان و همة مر -115

 .دهند درپيش گيرند شخصاً راهي را كه خودشان تشخيص مي
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كنم كه اگر آداب و رسوم ديني را رعايت نكنم از نظر مادي هم خيلي ضـرر  من فكر مي -116
 .خواهم كرد

      

شود كه بسياري از مشـكالت شخصـي مـا    يمن اعتقاد دارم كه پول دادن به فقرا باعث م -117
 .رفع شود

      

رود از همان شب اول در مورد اعتقادات ديني من معتقدم كه وقتي يك مسلمان از دنيا مي -118
 .شوداز او سئوال مي

      

جويانـه و  به نظر من، ما بايد در مورد باورها و رفتارهاي ديني افراد برخوردي مسـالمت  -119
 .اشته باشيمآزادانه د

      

 و پيشرفت ، شوكت و اعتباررا فتح كردند و مردم مسلمان شدنداز وقتي كه اعراب ايران  -120
 .بيشتر شدايرانيان 

      

       .كشور ما شده است پيشرفت و آبادانيآداب و سنن مذهبي باعث  -121
تابسـتان   حتـي در و  تاستعيين چگونگي لباس پوشيدن و وضع ظاهر مردم، كار درستي  -122
 .سخت گيري شود بانوان در مكانهاي عموميپوشش در مورد بايد كه هوا گرم است نيز 

      

       .داردفرهنگ و تمدن ايراني، در مقايسه با ساير تمدنها، حرفهاي مهمي براي گفتن  -123
ار كمتـري  آنچه براي من مهم است هويت اسالمي من است و هويت ايراني اهميت بسـي  -124

 .براي من دارد
      

هاي ارزشمند فرهنگ ملي  ترين پشتوانه از برجسته ،موالنا و حافظ و انسانهايي چون فردوسي -125
 .ما هستند

      

       .شودفرهنگي و ادبي ايران باعث دوام و بقاي كشور ما مي تاريخي و دلبستگي به گذشتة -126
       .ش خاصي دارد و آن را دوست دارمجشن ملي نوروز براي من ارز -127
من معتقدم كه ما ايرانيان بايد هويت امت اسالمي و جهان اسالم را در اولويت درجة يك  -128

 .قرار دهيم
      

       .كنماي بخواهد در امور ايران دخالت كند من با تمام وجود عليه آن مبارزه مياگر بيگانه -129
خواهند چشم طمع به كشور ما داشته باشند من حاضرم حتي جان خـود را  اگر بيگانگان ب -130

 .براي ايران فدا كنم
      

در دنيايي كه بسياري از كشورهاي ديگر در پي گسترش قدرت خود هستند ما بايد كامالً  -131
 .خود را مجهز كنيم

      

       ."باشد تن من مبادچو ايران ن"ورزم كه دوستانه عشق ميمن به اين سخن ايران -132

 
 


