
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( 2005خانواده )سیکبی،   آوری تاب پرسشنامه

 

طراحی و تنظیم    2005سوال بوده که توسط سیکبی و همکارانش در سال    66پرسشنامه تاب آوری خانواده دارای  

 س طیف لیکرت ) از کامال مخالفم تا کامال موافقم ( نمره گذاری شده است.شده است و بر اسا
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     دارد.  وجود مشکالتی ای خانواده هر در 1

     دارد.  دلیلی حتماً آید،می ما خانواده سر بر که چه هر 2

     است.  انعطاف پذیر منتظره، غیر امور با مواجهه برای ما خانواده ساختار 3

     ماست. خانواده روزمره فعالیتهای از بخشی دوستان با تعامل 4

     قائلند.  ارزش  ما، هویت و ما برای ما، خانوادگی دوستان 5

     نیستند. انعطاف ناپذیر و خشک ما خانواده قوانین 6



 

 

     کنند.می  تغییر خانوادگی نیازهای حسب  بر ما خانواده در قوانین 7

 از بخشی  که دهد می را احساس این ما به دهیم،می انجام هم برای  ما که کارهایی 8

 خانواده هستیم.  یک

    

     اند شده پذیرفته زندگی از بخشی عنوان استرس به پر رویدادهای ما، خانواده در 9

     دهند. می  رخ منتظره غیر صورت به مشکالت که ایمپذیرفته را موضوع این ما 10

11  ===================================== =======================     

     هستیم. مهم دوستانمان برای که دانیممی 50

     .گیریم می درس  یکدیگر  اشتباهات  از 51

     کنند.می روشن زنند،می هم به که را حرفهایی منظور افراد ما، خانواده در 52

     کنیم. می شرکت باشد، خانواده مان شأن در که فعالیتهایی در ما 53

     کنیم. می شرکت مذهبی هایفعالیت در 54

     کنیم. می دریافت هدایا  و سوغات هایمانهمسایه از ما 55

     خواهیم.می راهنمایی مذهبی (مشاوران) رهبران از ما 56

     دهیم. می گوش  خانواده اعضاء مشکالت یا هانگرانی به ندرت به ما 57

     کنیم. می مشارکت خانوادگی وظایف انجام در ما 58

     دهیم.می نشان خانواده اعضاء به را خود عواطف و عالقه ما 59

     هستیم. هم مراقب و نگران چقدر که گوئیممی یکدیگر به ما 60

     است. خوب کودکان، پرورش  برای جامعه که کنیممی فکر ما 61

     کرد. برقرار رابطه زیاد نباید  جامعه افراد با که کنیممی فکر ما 62

     رسند.می سرانجام به امور سخت، شرایط  در حتی که داریم اطمینان ما 63

     کنیم. می امتحان را مشکالت حل جدید  هایروش  ما 64

-می  درك هاسختی هنگام در را خانواده اعضاء سایر با ارتباط و تعامل ضرورت ما 65

 نیم. ک

    

 عاطفی و جسمی لحاظ از خانواده اعضاء به که شویم مطمئن کنیممی سعی ما 66

 رسد.نمی آسیبی

    

 


