
  پرسشنامه خود تاب آوري
 

  
  .و مشخص كنيد كه هر يك از آنها در چه شرايطي در كورد شما صدق مي كنندلطفاً جمالت زير را به دقت بخوانيد 

  
اصالً صدق نمي  گويه  رديف

  كند
خيلي كم 
صدق مي 

  كند

گاهي صدق مي 
  كند

اكثرا صدق 
  مي كند

          .من نسبت به دوستانم بخشنده هستم   )1
به خود مسلط مي شوم و از بهـت   من به سرعت   )2

  .و گيجي بيرون مي آيم
        

من از رويارويي با موقعيت هـاي جديـد و غيـر       )3
  .معمول لذت مي برم

        

من به راحتـي مـي تـوانم در ديگـران احسـاس         )4
  .خوبي نسبت به خودم ايجاد كنم

        

من از امتحان غذاهايي كه تا به حـال نخـورده ام      )5
  .لذت مي برم

        

گران به من به عنوان آدمـي بسـيار پـر انـرژي     دي   )6
  .نگاه مي كنند

        

دوست دارم بـراي رسـيدن بـه مقصـد راههـاي         )7
  .جديد را انتخاب كنم

        

          .من از اغلب مردم كنجكاوترم   )8
بيشتر كساني كـه در اطـرافم مـي بيـنم دوسـت         )9

  .داشتني هستند
        

ن معموال قبل از انجام يك كار به دقت در مورد آ   )10
  .فكر مي كنم

        

          .تمايل دارم كارهاي جديد و متفاوتي انجام دهم   )11
از اموري است كه به آنهـا  زندگي روزمره من پر    )12

  .هستمعالقمند
        

ــا       )13 ــردي ب ــوان ف ــه عن ــودم را ب ــت دارم خ دوس
  .شخصيت مقتدر توصيف كنم

        

مي توانم با منطق خشم خود را نسبت به ديگري    )14
  .به سرعت مهار كنم

        



  پرسشنامه خودتاب آوري
  

به شكل مقيـاس خودگزارشـي ارزيـابي تـاب آوري از عبـارات پرسشـنامه       )1996(اين مقياس اولين بار توسط كالهنن
كـه  .اقتباس شده و روي نمونه اي از زوج هاي فارغ التحصيل شده كاليفر نيـا يـي اجـرا شـد    CPIروانشناختي كاليفرنيا 
بعدها جك بالك مقياس ارزيابي خود تـاب آوري را بـا اقتبـاس از عبـارات     .داشتهمبستگي  CPIنتايچ آن با عبارات

بـالك و كـرمن   .طراحـي نمـود   CPIو) MMPI2 )1951پرسشنامه چند مرحله اي شخصيت مينـه سـوتا   
سالگي و بار دوم  18آزمودني ها در دو نوبت يكبار در اين مقياس را به صورت مطالعه طولي روي گروهي از ) 1996(

  .سالگي آنها اجرا نمودند 23در 
  

  ويژگيهاي روان سنجي
سـال   5طـي  . بـود  76/0ضريب پايايي آلفا براي اين گروه با اين فرض كه آزمون تنها يك فاكتور اصلي را مي سـنجد  

 2004ايـن ابـزار در سـال    .بـود  51/0و  67/0ان به ترتيب فاصله بين دو اجرا ضريب پايايي بازآزمايي براي زنان و مرد
توسط توگاد و فردريكسون استفاده شد كه ارزيابي خطر و هيجـان مثبت،رابطـه تـاب اوري و مـدت واكـنش پـذيري       

آلفـاي كرونبـاخ ايـن تسـت در مطالعـه لتزرينـگ،بالك و       . عروقي را به دنبال هيجـان منفـي تعـديل مـي نمـود     -قلبي
تسـت   ي بين نمرات مقياس خود تـاب آوري و همچنين الگوهاي همبستگ.گزارش شده است 72/0بر برا) 2005(فاندر

ويژگي هاي شخصيتي نشان مي دهد افرادي كه در مقياس خود تاب آوري نمره باال كسب مي كنند افرادي بـا عالئـق   
  .ري دارندمتنوع و متفاوت هستند كه با ابهام و پيچيدگي مشكلي ندارند و ويژگي هاي مثبت بسيا

  
  روش نمره گذاري

  
 4تـا  ) اصال صدق نمي كند(  1درجه اي ليكرت از  4عبارت است كه پاسخ ها را در مقياس  14اين مقياس مشتمل بر 

  .عبارت نمره خود تاب آوري فرد در اين مقياس است 14جمع نمرات حاصله از . مي سنجد) اكثرا صدق مي كند( 
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