
 

 

 پرسشنامه امنیت روانی

 
 : سنجش ابعاد مختلف امنیت روانیهدف

دانشجوی گرامی، این آزمون برای بررسی وضعیت روانی و خانوادگی شما تهیه شده است. خواهشند است به همه 

 بدون پاسخ نگذارید. مطمئن باشید اسرار شما حفظ خواهد شد.سوال ها پاسخ داده و هیچ کدام را 

 

 سن:                            جنس:                                   تحصیالت:                           وضعیت تاهل:
 

 خیر بله سواالت ردیف

   آیا به طور کلی فکر می کنید برخورد محیط با شما صحیح است؟ 1

   آیا در مجموع در مقابله با فشارها شخص راحتی هستید؟ 2

   آیا از این احساس که هیچ چیز واقعی نیست رنج می برید؟ 3

   آیا خیلی نگران تجارب تحقیرکننده هستید؟ 4

   آیا خود را در دنیا راحت احساس می کنید؟ 5

   آیا در محیط کار با دیگران خوب سازگار و هماهنگ می شوید؟ 6

   آیا اغلب مورد تحقیر قرارمی گیرید؟ 7

   آیا از بابت هوش خود نگران هستید؟ 8

   آیا فکر می کنید شما را شخص عجیبی تصور می کنند؟ 9

   آیا گاهی اوقات فکر می کنید که مردم به شما می خندند؟ 10

   آیا شخص بدگمانی هستید؟ 11

   دارید؟آیا به حد کافی به خود اعتقاد  12

   آیا دوستان واقعی زیادی دارید؟ 13

   آیا خود را در زندگی شخص مفیدی احساس می کنید؟ 14

   آیا کامال به خود اطمینان دارید؟ 15

   آیا احساس می کنید به گونه رضایت بخشی با زندگی سازگار شده اید؟ 16

   خواهد پذیرفت؟آیا مبنای فکر شما این است که کارها به خوبی انجام  17

   آیا به طور کلی دنیا را یک مکان خوب برای زندگی می دانید؟ 18

   آیا از ادی و خوشبختی دیگران لذت می برید؟ 19

   آیا احساس می کنید که مطابق میل خود و نه مطابق میل دیگران زندگی می کنید؟ 20

   آیا عموما احساس خوب بودن می کنید؟ 21

   زودرنج هستید؟آیا  22

   آیا برای روبرو نشدن با مسائل ناخوشایند فرار اختیار می کنید؟ 23



 

 

   آیا غالبا احساس افسردگی می کنید؟ 24

   آیا فکر می کنید مردم به همان اندازه که دیگران را دوست دارند به شما نیز عالقه مندند؟ 25

   آیا در دوران کودکی سعادتمند بودید؟ 26

   آیا احساس می کنید زندگی با شما منصفانه رفتار می کند؟ 27

   آیا به اندازه کافی مورد تشویق قرار می گیرید؟ 28

   آیا به طور کلی احساس خوش شانسی می کنید؟ 29

   آیا در خود احساس راحتی می کنید؟ 30

   آیا فکر می کنید به طور کلی از دید مردم محترم هستید؟ 31

   محیط خانه شما از شادی برخوردار است؟آیا  32

   آیا از نظر اجتماعی خود را راحت احساس می کنید؟ 33

   آیا معموال خود را در نظر مردم همان گونه که هستید نشان می دهید؟ 34

   آیا در مجموع شخص خوشحالی هستید؟ 35

   آیا اغلب هوشیار )خودآگاه( هستید؟ 36

   رفتار می کنید؟ آیا به طور طبیعی 37

   آیا فکر می کنید در کار و حرفه )یا تحصیل( خود موفق هستید؟ 38

   آیا اعتماد به نفس دارید؟ 39

   آیا به طور کلی شخصخودخواهی هستید؟ 40

   آیا فکر می کنید می توانید احساسات خود را کنترل کنید؟ 41

   آیا به تصور شما زندگی یک بار پرمشقت است؟ 42

   آیا اغلب از دست مردم آزرده خاطر می شوید؟ 43

   آیا خود را شخص عصبی می دانید؟ 44

   آیا حتی زمانی که با دیگران هستید احساس تنهایی می کنید؟ 45

   آیا خود را باری بر دوش دیگران احساس می کنید؟ 46

   آیا انتقاد دوستان را به گرمی می پذیرید؟ 47

   می کنید که زندگی کردن ارزش دارد؟آیا فکر  48

   آیا تنهایی را به بودن با مردم ترجیح می دهید؟ 49

   آیا در ابراز احساسات خود با مشکل مواجه می شوید؟ 50

   آیا خیلی زود مایوس می شوید؟ 51

   آیا با دیگران خوب سازگار می شوید؟ 52

   را می گیرد؟آیا نگرانی درباره آینده بیشتر وقت شما  53

   آیا یک هم صحبت خوب هستید؟ 54

   آیا زود بر آشفته می شوید؟ 55

   آیا هنگام روبرو شدن با مشکالت احساس تاسف و اندوه به شما دست می دهد؟ 56

   آیا نسبت به اکثر مردم احساس صمیمیت می کنید؟ 57

   آیا احساس سالمت و نیرو می کنید؟ 58



 

 

   حقارت رنج می برید؟ آیا از احساس 59

   آیا هرگز فکر اینکه مردم شما را در خیابان نگاه می کنند، برایتان تولید اشکال کرده است؟ 60

   آیا رابطه شما با جنس مخالف خوب است؟ 61

   آیا احساس می کنید چیزی از شما )مضایقه )دریغ( شده است؟ 62

 

 

 معرفی پرسشنامه:

 دارد و هدف آن سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی است.گویه  62این پرسشنامه 

 

 مولفه های پرسشنامه:

 

 عامل های آزمون امنیت روانی

 نام عامل سوال عامل نام عامل سوال عامل

 اعتماد به نفس 38-41 9 ناسازگاری محیطی 6-1 1

 احساس عصبانیت 42-44 10 پارانویا 11-7 2

 و ناامیدییاس  45-47 11 اعتقاد به خود 16-12 3

 عالقه به زندگی 48-51 12 اشتیاق به زندگی 21-17 4

 سازگاری با دیگران 52-54 13 افسردگی 25-22 5

 احساس سالمت 55-58 14 احساس سعادتمندی 30-26 6

 احساس حقارت 59-62 15 امنیت اجتماعی 34-31 7

 خودآگاهی 37-35 8

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 امنیت روانیپاسخنامه  پرسشنامه 

 پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

 □خیر  □بله  43 □خیر  □بله  22 □خیر  □بله  1

 □خیر  □بله  44 □خیر  □بله  23 □خیر  □بله  2

 □خیر  □بله  45 □خیر  □بله  24 □خیر  □بله  3

 □خیر  □بله  46 □خیر  □بله  25 □خیر  □بله  4



 

 

 □خیر  □بله  47 □خیر  □بله  26 □خیر  □بله  5

 □خیر  □بله  48 □خیر  □بله  27 □خیر  □بله  6

 □خیر  □بله  49 □خیر  □بله  28 □خیر  □بله  7

 □خیر  □بله  50 □خیر  □بله  29 □خیر  □بله  8

 □خیر  □بله  51 □خیر  □بله  30 □خیر  □بله  9

 □خیر  □بله  52 □خیر  □بله  31 □خیر  □بله  10

 □خیر  □بله  53 □خیر  □بله  32 □خیر  □بله  11

 □خیر  □بله  54 □خیر  □بله  33 □خیر  □بله  12

 □خیر  □بله  55 □خیر  □بله  34 □خیر  □بله  13

 □خیر  □بله  56 □خیر  □بله  35 □خیر  □بله  14

 □خیر  □بله  57 □خیر  □بله  36 □خیر  □بله  15

 □خیر  □بله  58 □خیر  □بله  37 □خیر  □بله  16

 □خیر  □بله  59 □خیر  □بله  38 □خیر  □بله  17

 □خیر  □بله  60 □خیر  □بله  39 □خیر  □بله  18

 □خیر  □بله  61 □خیر  □بله  40 □خیر  □بله  19

 □خیر  □بله  62 □خیر  □بله  41 □خیر  □بله  20

 □خیر  □بله  42 □خیر  □بله  21

 

 کلید آزمون

 پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

 ■خیر  □بله  43 ■خیر  □بله  22 □خیر  ■بله  1

 ■خیر  □بله  44 ■خیر  □بله  23 □خیر  ■بله  2

 ■خیر  □بله  45 ■خیر  □بله  24 ■خیر  □بله  3

 ■خیر  □بله  46 ■خیر  □بله  25 ■خیر  □بله  4

 □خیر  ■بله  47 □خیر  ■بله  26 □خیر  ■بله  5

 □خیر  ■بله  48 □خیر  ■بله  27 □خیر  ■بله  6

 ■خیر  □بله  49 □خیر  ■بله  28 ■خیر  □بله  7

 ■خیر  □بله  50 □خیر  ■بله  29 ■خیر  □بله  8

 ■خیر  □بله  51 □خیر  ■بله  30 ■خیر  □بله  9

 □خیر  ■بله  52 □خیر  ■بله  31 ■خیر  □بله  10

 ■خیر  □بله  53 □خیر  ■بله  32 ■خیر  □بله  11

 □خیر  ■بله  54 □خیر  ■بله  33 □خیر  ■بله  12

 ■خیر  □بله  55 □خیر  ■بله  34 □خیر  ■بله  13

 ■خیر  □بله  56 □خیر  ■بله  35 □خیر  ■بله  14

 □خیر  ■بله  57 □خیر  ■بله  36 □خیر  ■بله  15



 

 

 □خیر  ■بله  58 □خیر  ■بله  37 □خیر  ■بله  16

 ■خیر  □بله  59 □خیر  ■بله  38 □خیر  ■بله  17

 ■خیر  □بله  60 □خیر  ■بله  39 □خیر  ■بله  18

 □خیر  ■بله  61 □خیر  ■بله  40 □خیر  ■بله  19

 ■خیر  □بله  62 □خیر  ■بله  41 □خیر  ■بله  20

 ■خیر  □بله  42 □خیر  ■بله  21

 

 

 روایی و پایایی:

همچنین پایایی آن  مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و 

بدست امد که نشان دهنده  78/0نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه 

 پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.

 

 :منابع

 

 .زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی
 

 


