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      که من همیشه خوب باشم.مردم در صورتی من را دوست خواهند داشت  1

      در صورتی خوشحالم که همه ی افراد آشنا، دوستم داشته باشند. 2

      همیشه افرادی که دیدگاه روشن و شفافی دارند از کسانی که اینگونه نیستند، مهم تر هستند. 3

      برایم مهم است که دیگران چه نظری راجع به من دارند. 4

      تیپ، شادتر از آدم های دیگر هستند.افراد خوش  5

      افراد جوان باید در همه ی موارد، جزء بهترین ها باشند. 6

      وقتی انسان به چیزی که می خواهد نمی رسد، باید غمگین شود. 7

      اگر حرف احمقانه ای بزنم، یعنی این که انسان نادانی هستم. 8

      شوم، اتفاقات بدی رخ می دهد.هرگاه مرتکب اشتباه می  9

      باید از بچه های دیگر، مهم تر باشم. 10

       اگر کسی من را دوست نداشته باشد، یعنی این که هیچ کس من را دوست ندارد. 11

      اگر یک بار با شکست مواجه شوم، همیشه شکست خواهم خورد. 12

      من متنفر می شوند.اگر با دیگران مخالفت کنم، آنها از  13

      اگر احساس کنم نمی توانم کاری را به خوبی انجام دهم، نباید آن کار را اصال شروع کنم. 14

      اگر اشتباه کنم، باید از خودم عصبانی بشوم. 15

      کارهای دیگران برایم مهم تر از کارهای خودم است. 16

      کنم، یعنی من آدم ناتوانی هستم.اگر به کمک دیگران نیاز پیدا  17

      فقط زمانی که دیگران تحسین ام کنند، خوب هستم. 18

      باید تالش کنم در هر چیزی خوب باشم. 19

      مجبورم از بچه های دیگر بخواهم که دوستم داشته باشند. 20

      من باید همیشه قادر باشم همه ی مشکالتم را خودم حل کنم. 21

 من باید حداقل در یک مورد بهترین باشم تا دیگران دوستم داشته باشند. 22

 

     



 

 

( طراحی و اعتباریابی شده 2006)الکساندرو و بورتون توسط دی  یا نگرش های ناکارآمد ناکارآمد افکارپرسشنامه 

باشد، این پرسشنامه گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می  22است، این پرسشنامه شامل 

 ( اعتباریابی شده است.1391توسط تقی پور)

 

 شیوه نمره گذاری

 باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامالای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 ای لیكرتبر اساس مقیاس پنج درجهبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش مقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابي

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات پایین نمرهحد 

22 66 110 

 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 44تا  22در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 88تا  44در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 میزان متغیر  بسیار باال می باشد.باشد،   88در صورتی که نمرات باالی  -

 

 :پرسشنامه پایایي

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ضریب آلفای کرونباخ ا



 

 

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازها یا آزمودنهپر رود. در اینگونه ابزار، پا

 تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.سوال می

های هر برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره»( معتقدندکه 1387سرمد و همکاران ) 

سواالت ستفاده از فرمول مربوطه  زیرمجموعه  سپس با ا سبه نمود.  شنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محا س پر

 (.169)ص « مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس کل آزمونپ 

، اعتبار بازآزمایی آن پس از سههه 87/0نباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد روآلفای ک( 1391در پژوهش تقی پور)

  ش شده است.رگزا 24/0و شاخص همسانی درونی آن  80/0هفته 

 :پرسشنامه روایي

کند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد گیری چیزی را که ادعا میاشاره دارد که وسیله اندازهروایی به این مفهوم 

 اییعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه

مورد مطالعه و بررسی حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً 

 قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

روایی صههوری و ، از پرسههشههنامه ( ، جهت اطمینان بیشههتر، برای تعیین روایی 1391در پژوهش تقی پور)

مشاور پرداخته استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و  ییمحتوا

ضافه های الزم و انجام تحلیل عاملی، روایی  یی پرسشنامه مورد تایید قرار صوری و محتواشد و پس از حذف و ا

 گرفت.



 

 

 

 :تعاریف نظری

( نگرش های 1384،به نقل از طهرانی زاده،1976مطابق با نظریه بک )بک،: ناکارآمد )نگرش های(افكار

کمال گرایانه هستند که فرد از آنها برای قضاوت درباره خود و دیگران استفاده  ناکارآمد معیارهای انعطاف ناپذیر و

می کند. این فرض ها یا طرحواره ها در ساماندهی ادراک، کنترل و ارزیابی رفتار مورد استفاده قرار می گیرند و از 

 نابراین ناکارآمد یا نابارورند.پذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییر هستند، باآنجایی که این نگرش ها، انعطاف ن

آشفتگی روانی  طور کلی ها و باورهایی هستند که فرد را مستعد افسردگی و یا بهنگرش های ناکارآمد،نگرش

 هایسازند تا موقعیتفرد را آماده می شوند،این باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب می کند.می

ناپذیر و کمال های ناکارآمد معیارهایی انعطافنگرش از نظر بک و ناکارآمد تعبیر کنند.خاص را بیش از حد منفی 

ها کند.از آنجا که این نگرشی خود و دیگران استفاده میدرباره گرایانه هستند که فرد از آن برای قضاوت

در واقع ( 1393)ادیب،  شونداد میناکارآمد یا نابارور قلمد در مقابل تغییراند، افراطی و مقاوم ناپذیر،انعطاف

 (؛2001الیس) اساسی دارند دو ویژگی دهند،ی افراد را تشکیل میکنندههای ناکارآمد که بنیادهای آشفتهنگرش

 حتما، معموال در قالب کلماتی چون باید، جزیی و قدرتمندی دارند که ها در درون خود توقعات خشک،آن اوالً

)لطفی  شوندآمیز میبسیار نامعقول و تعمیم مفرط و فاجعه هایموجب انتساب ثانیاً شوند،میبیان  الزاما و ضرورتاً

 (.1387کاشانی 

 

 

 تعاریف عملیاتي

در این پژوهش افکار ناکارآمد نمره ای است که فرد در مقیاس افکار ناکارآمد کودکان به دست  افكار ناکارآمد:

 می آورد.
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