
 

 

 پرسشنامه حل مسئله پارکر

 5 اسیکه چهار مؤلفه حس کردن، شهود، احساس و تفکر را در مق باشدیعبارت م 20 یدارا اسیمق نیا نیا

که حداقل نمره در هر  باشدیسوال م 5 رندهیدربرگ اسیمق ری. هر زدهدیقرار م یابیمورد ارز کرتیل یدرجها

 .باشدیم 25و حداکثر نمره  5 اسیرمقیز

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 19، 16، 10، 5، 4:  حس کردن

 18، 13، 11، 8، 3:  شهود

17، 14، 9، 6، 2 احساس  

20، 15، 12، 7، 1 تفکر  

 

 روش نمره گذاری و تفسیر:

 طیف لیکرت نمره گذاری شده استبر اساس 

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفک گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 :روایی و پایایی

نور مرکز رشت  امیدانشگاه پ انینفر از دانشجو 360 یپرسشنامه را رو نیا یی( اعتبار و روا1393زارع و برادران )

و جهت سنجش  ییکردن و بازآزما مهیکرونباخ، دون یاعتبار آزمون از روش آلفا یکردند. به منظور بررس یابیهنجار

نشان داد که  افتهیچرخش  سیحاصله از ماتر جی. نتادیگرد ههمزمان استفاد ییمحتوا از روا ییعالوه بر روا ،ییروا

 لیدخ یسؤال آزمون به صورت نزول 20 نییاز عوامل در تب کیآزمون مجزا نمود که هر  نیعامل را در ا 4 توانیم

 ( درصد(25/501سهم  نیراستا عامل اول باالتر نیهستند. در ا



 

 

درصد از  59/178اند  عامل توانسته 4(درصد( را دارا بودهاند. در مجموع 7سهم  نینترییو عامل چهارم پا

 .ندینما نییپرسشنامه را تب به سؤال مربوط 20 انسیوار

 
 منابع:

 
 1393.، تهران، کاربرد آزمونها در روانشناسی شناختیزارع، حسین؛عبدالهزاده، حسن؛ 
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      کنند که منصف و منطقی هستم.اغلب مردم فکر می 1

      گویند که من هیجانی و نسبتاً برانگیخته هستم.اغلب مردم می 2

      دهم.دانم و آن را بسیار دقیق انجام میاغلب مردم معتقدند که من جزئیات کارم را می 3

      اغلب مردم موافقند که شخصی پیچیده و متفکر هستم. 4

      گذارم دیگران نگران آینده دور باشند.تمایل دارم که روی مشکالت آنی متمرکز شوم و می 5

      کنم دیگران را خشنود کنم و نیاز دارم که گاهی خودم را تشویق کنم.سعی می 6

کنم همه حقایق را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را سعی می شوم،هنگامی که با مشکلی مواجه می 7

 مند قرار دهم.به ترتیب نظام

     

اهمیت اینجا و کنونی مند هستم و اغلب از جزئیات کممن بیشتر به مضامین بلندمدت عالقه 8

 شوم.خسته می

     

      گرا.گرا هستم تا وظیفهمعموالً بیشتر مردم 9

      خواهم بدانم چه نفعی برای من دارد.انرژی بر روی یک پروژه، میقبل از صرف  10

      نمایم.معموالً مسایل را به سرعت بدون اینکه وقت زیادی را صرف جزئیات کنم، حل می 11

دهم، حتی اگر احساسات دیگران در جریان هنگامی که کاری به عهده من است آن را انجام می 12

 دار شود.آن جریحه

     

های جدید و پیچیده دست و دهم با چالشکننده است و ترجیح میکار یکنواخت برایم خسته 13

 پنجه نرم کنم.

     

      کنند، من هم قضاوت نسبتًا خوبی دارم.همانگونه که دیگران مسایل را درک می 14

      دهم ناراحتم کنند.مهم نیست مسایل چقدر دشوار هستند، اجازه نمی 15

آیم را انجام دهم اما تالش برای یادگیری دوست دارم کارهایی که از عهده انجام آنها خوب برمی 16

 های جدید برایم راحت نیست.مهارت

     

      بیند.صورت کارآمدی آن آسیب میدهم، در غیر اینهماهنگی کار گروهی را ترجیح می 17

      برم.میمن واقعًا از حل مسایل جدید لذت  18

      گیرم اما مفاهیم نظری مربوط به آینده را دوست ندارم.من سریع یاد می 19

      های سخت و دشوار مشکلی ندارم.گیریدر هنگام ضرورت، برای تصمیم 20


