آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و
پارکر ()CISS

پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

سؤال

رديف

1

وقتم را به نحوه بهتري تنظیم میكنم.

2

روي مسئله متمركز می شوم و می بینم چگونه آن را می توانم حل كنم.

3

راجب به اوقات خوشی كه داشته ام فكر می كنم.

4

سعی می كنم با اشخاص ديگري باشم.

5

خود را به خاطر وقت گذرانی و تاخیر در كار سرزنش می كنم.

6

كاري كه فكر می كنم بهترين است انجام می دهم.

7

در بدنم احساس درد می كنم.

8

خود را به خاطر قرار گرفتن در چنین موقعیتی سرزنش می كنم.

9

به تماشاي ويترين مغازه ها مشغول می شوم.

11

چیزهايی را كه برايم مهم تر است مشخص كرده اول به آنها می پردازم.

11

سعی می كنم به خواب بروم.

12

با يك غذاي دلخواه يا خوراكی به خودم پاداش می دهم.

13

مضطرب میشوم مبادا نتوانم با مسئله كنار بیايم يا مقابله نمايم.

14

دچار تنش زيادي می شوم.

15

در مورد نحوه اي كه مسائل مشابه را حل نموده ام فكر می كنم.

16

به خودم می گويم اين موضوع واقعاً در مورد من اتفاق می افتد.

17

از اين كه در مورد اين موقعیت بیش از حد هیجانی بوده ام خودم را سرزنش می كنم.

18

براي صرف غذا با يك خوراكی بیرون می روم.

19

خیلی ناامید می شوم.

21

براي خودم چیزي خريد می كنم.

21

براي خود يك دوره كاري معین می كنم و آنرا دنبال می كنم.

هرگز

گاهی

معموال

بیشتر
اوقات
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همیشه

سؤال

رديف

22

خودم را به خاطر ندانم كاري سرزنش می كنم.

23

به مهمانی می روم.

24

سعی می كنم موقعیت را درك كنم.

25

خشكم می زند و نمی دانم چه كار كنم.

26

بالفاصله اقدام به عمل اصالحگرانه می نمايم.

27

راجع به آنچه اتفاق افتاده فكر می كنم و از اشتباهاتم پند می گیرم.

28

آرزم می كنم می توانستم آنچه را اتفاق افتاده يا احساس خود را عوض كنم.

29

به مالقات دوستی می روم.

31

در مورد آن چه قرار است انجام دهم نگران می شوم.

31

با اشخاص به خصوصی وقتم را می گذرانم.

32

به پیاده روي می روم.

33

به خودم می گويم ديگر هرگز اتفاق نمی افتد.

34

براي ناتوانی هاي عمومی متمركز می شوم و فكر می كنم.

35

با كسی كه نظرش برايم ارزش دارد صحبت می كنم.

36

قبل از واكنش نشان دادن مسئله را تجزيه و تحلیل می كنم.

37

به يك دوست تلفن می كنم.

38

عصبانی می شوم.

39

خواسته هايم را با شرايط موجود هماهنگ می كنم.

41

به سینما می روم.

41

به موقعیت مسلط می شوم.

42

كوشش بیشتري می نمايم تا كارها انجام شود.

43

براي حل مسئله به چندين راه حل مختلف می رسم.

44

به خود فرصتی داده براي مدتی از موقعیت دور می شوم.

45

به اشخاص ديگر واكنش نشان می دهم.

46

از موقعیت استفاده می كنم تا ثابت كنم می توانم از عهده ي آن برآيم.

47

براي تسلط بر موقعیت سعی می كنم به كارها سازمان دهم.

48

تلويزيون تماشا می كنم.

هرگز

گاهی

معموال

بیشتر
اوقات
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همیشه

توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر ()CISS
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 84 :سوال
سوال معکوس:
بعد یا مولفه :دارد
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها
كد يا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اكسل يا )SPSS

هرگز

گاهی

معموال

بیشتر اوقات

همیشه

1

2

3

4

5

پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر ()CISS
اين پرسشنامه توسط اندلر و پاركر ( )1991تهیه شده است .اين تست شامل  84ماده است كه پاسخها به روش لیكرت از هرگز
( )1تا همیشه ( )5مشخص شده است.
پرسشنامه  CISSسه زمینه ي اصلی رفتارهاي مقابله اي را در برمی گیرد:
 -1مقابله مساله مدار يا برخورد فعال با مساله در جهت مديريت وحل آن.
 -2مقابله هیجان مدار يا تمركز بر پاسخ هاي هیجانی به مساله.
 -3مقابله اجتنابی يا فرار از مساله.
با توجه به اينكه به صورت  5درجه لیكرت می باشد حداكثر نمره براي هر ماده  5و حداقل  1می باشد.آزمودنی بايستی به همه
سواالت پاسخ دهد.اگر آزمودنی تعداد  5سوال يا كمتر از  5سوال را جواب نداده باشد در زمان نمره گذاري پژوهشگر می تواند به
اين سواالت گزينه  3را عالمت بزند اما در غیر اين صورت يعنی اگر بیش از  5سوال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاري
نمی شود .دامنه تغییرات سه نوع رفتار رويارويی به اين شكل است كه نمره ي هر يك از رفتارهاي رويارويی سه گانه يعنی مسئله
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مدار ،هیجان مدار و اجتنابی از  16تا  81است .به عبارتی شیوه رويارويی غالب فرد با توجه به نمره اي كه در آزمون كسب می
كند مشخص می شود .يعنی هر كدام از رفتارها نمره ي باالتري را كسب كند،آن رفتار به عنوان شیوه رويارويی فرد در نظر گرفته
می شود (اندلر و پاركر  ،1991به نقل از حاجت بیگی .)1379
گويه هاي هر يك از مقیاس هاي شیوه هاي كنار آمدن در جدول  1ارائه شده است.
 Pمسئله مدار

شامل 61سوال:

6 4 1 61 65 46 48 41 44 41 43 86 84 84 81 84

 Eهیجان مدار

شامل 61سوال:

5 4 4 64 68 61 64 63 44 45 44 41 44 48 44 85

 Aاجتناب مدار

شامل 61سوال:

4 8 3 66 64 64 41 44 43 46 44 45 44 81 88 84

ماده هاي 44،41،21،18 ،12،11،9و  48از مقیاس اجتناب مدار مربوط به خرده مقیاس روي آوردن به فعالیت ها می باشد (مهدي
زاده.)1386 ،
پایایی و روایی :براي به دست آوردن پايايی پرسشنامه سبك هاي مقابله با استرس در گروه دانشجويان از آلفاي كرونباخ استفاده
شده است كه در مقابله مساله مدار پسران  1/92و دختران  1/85و هیجان مدار پسران  1/82و دختران  ،1/85اجتنابی پسران
 1/85و دختران  1/82به دست آمده است (فتوت احمدي .)1381 ،ضريب اعتبار پرسشنامه با موقعیت هاي استرس زا از طريق
آلفاي كرونباخ در پژوهش قريشی در سطح بااليی ( )1/8133به دست آمده است (به نقل از حاجت بیگی .)1379 ،روايی پرسشنامه
مذكور نیز طی تحقیقاتی كه در ايران انجام شده ثابت گرديده است .به منظور محاسبه همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با
استرس از ضريب همبستگی پیرسون استفاده گرديده و نتايج ذيل به دست آمده است (همان منبع).
مسأله مدار1/58 :
هیجان مدار1/55 :
اجتنابی1/53 :
جدول  - 4پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس قریشی ()6445
شیوه کنار آمدن

مسئله مدار

هیجان مدار

اجتناب مدار

ضریب باز آزمایی

1/54

1/55

1/54

"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".

_________________________________
طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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