
 

 

 (1390پورخشنودی و همکاران )خوداتکایی، 
 

سوال  15و دارای  طراحی شده است. (1390)در سال  پورخشنودی و همکاران خوداتکایی،  استاندارد پرسشنامه

 می باشد.
 

 پاسخگوی گرامی

کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول . دانشگاهی تنظيم شده است

زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق 

 ی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.استفاده خواهد شد و نياز

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 3الی  1سوال  استقالل در فکرابعاد 

 6الی  4سوال  استقالل در عمل

 9الی  7سوال  مسئولیت پذیری

 12الی  10سوال  فردی خودآگاهی از ویژگی 

 15الی  13سوال  و هویت احساس شخصیت

 

 

 نقطه برش بازه نمرات

 نقطه برش پرسشنامه است 45نمره  باشدمی 75الی  15پرسشنامه بین 

 
 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 

 

 



 

 

 

 كامالً سواالت خوداتکایی

موافق

 م

موافق

 م

نظری 

 ندارم

 كامالً مخالفم

 مخالفم

      من اكثراً در تصمیم گیری هایم استقالل دارم. -1

      من عالقه دارم كه همواره از خط و مشی خویش پیروی كنم.-2

      حتی اگر با افکارم مخالفت شود، سعی در انجام آن را دارم.-3

      من سعی می كنم كه كارهایم را خودم انجام دهم.-4

      من در انجام دادن كارها وابسته به دیگران نیستم.-5

      حتی در كارهایی كه با آن مخالفت می شود، باز تالش در انجام آن دارم.-6

      من همواره مسئولیت كارهای خوب و بدم را بر عهده می گیرم.-7

بر عهده نگیرم، من بر این عقیده ام كه تا خود مسئولیت و زحمت انجام كار را -8

 كس دیگری آن كار را انجام نخواهد داد.

     

      من همواره برای انجام كارها، زحمت فراوانی می كشم.-9

      من نسبت به ویژگی های فردی خویش، شناخت دارم.-10

من سعی دارم كه همواره خوبی ها و بدی های خویش را مورد سنجش قرار -11

 دهم.

     

ویژگی های خوب خود را می ستایم و از ویژگی های بد خود،  من همیشه-12

 پرهیز می كنم.

     

      من دوست ندارم كه از شخصیت و هویت دیگران استفاده كنم. -13

      من از شخصیت واقعی و حقیقی خویش، خجالت نمی كشم.-14

من دوست دارم به همان شکل و قیافه خودم شناخته شوم تا همه مرا با هویت -15

 خودم بشناسند. 

     

 

 پرسشنامه پایایی و روایی
( به ترتیب با روش تحلیل اکتشافی و ضریب 1390میزان روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش پورخشنودی و همکاران )

 % به دست آمد83و  71/0آلفای کرونباخ 

 
 

 

 :منابع

ارتباط خوداتکایی و رفتارهای بررسی (. 1390افسانه؛ قنبری، عاطفه؛ عطرکارروشن، زهرا ) پورخشوری، سیده نگار؛ پاشا،-

  .گیالن بهداشتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

 


