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به نام خدا

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره يانگ( ) SQ – SF

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

كامالً
غلط

1

در اغلب اوقات من كسي نداشتم كه مرا پرورش دهد  ،چیزهااي

2

شود يا به آنچه براي من اتفاق ميافتد ،عمیقاً گوش دهد.
به طور كلي افرادي وجود نداشتند كه به من صمیمیت  ،دلبساتيي و عاطفاه نشاا

3

دهند.
در بیشتر اوقات زندگي ام احساس كردم كه براي كسي شخص ويژه و م مي به شمار

4

ميروم.
در اغلب زمان ا من كسي را نداشتم كه واقعاً به من گوش دهد  ،مرا بف مد ياا اينهاه

5

احساسات و نیازهاي واقعي مرا درك كند.
وقتي كه مطمئن نبودم كاري را چيونه انجام دهام  ،باه نادرت شاخص قاوي پیادا

6

ميشد كه از او يك توصیه و راهنمايي مناسب دريافت كنم.
متوجه شدم به افرادي كه با آن ا صمیمي هستم  ،متهي و وابساتهام چاو از اينهاه

7

آن ا مرا ترك كنند ميترسم.
من نيرانم از اينهه افرادي كه به من نزديهند مرا ترك و رها كنند.

بیشتر درست
تا غلط

تقريبا
درست

عمدتا
درست

را باا مان سا یم

دارم از من دوري ميكند  ،ناامید ميشوم.

8

وقتي احساس ميكنم كسي كه دوست

9

گاهي اوقات شديداً نيرا افرادي هستم كه به من اجازه مايدهناد تاا آن اا را ت ات

10

تأثیر قرار دهم.
من به مردم ديير بسیار نیازمندم به قدري كه نيرا از دست داد آن ا هستم.

11

احساس ميكنم مردم از من سودجويي ميكنند.

12

احساسميكنمنميتوانمخودم را در برابر افراددييربدو م افظبيااارم،چرا كاه اگاراز
خودم مراقبت نهنم  ،آن ا به طور عمدي به من ضربه خواهند زد.
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كام ً
ال
درست

سؤال

رديف

13

اينهه كسي چه وقت به من خیانت كند بستيي به زما دارد  ،اما دير يا زود اين كار

14

خواهد كرد.
من به انيیزههاي دييرا شديداً سوء ظن دارم.

15

من معموالً به دنبال انيیزههاي پن ا مردم هستم.

16

اصالًًَ تناسب و هماهنيي ندارم.

17

به طور اساسي با مردم ديير فرق دارم.

18

احساس تعلق نميكنم  ،فرد تن ايي هستم.

19

احساس ميكنم نسبت به مردم ديير بیيانه شدهام.

20

همیشه احساس ميكنم خارج از اجتماعات هستم.

21

هر ز يا مردي كه ميخواهم  ،اگر عیوب و نقايص مرا ببیند  ،نميتواند مارا دوسات

22

داشته باشد.
اگر كسي من واقعي مرا بشناسد دوست نخواهد داشت كه با من رابطاهاي نزدياك و

23

صمیمي برقرار كند.
براي دريافت عشق  ،توجه و احترام از سوي دييرا ارزش الزم را ندارم.

24

احساس ميكنم دوست داشتني نیستم.

25

در بسیاري از مسائل اولیه غیرقابل قبول ام  ،بنابراين نمي توانم خودم را باه دييارا

26

نشا دهم.
تقريباً هر كاري كه انجام ميدهم (چه در شغلم يا در ت صیلم)  ،باه خاوبي كارهااي

27

دييرا نیست.
وقتي قرار است براي موفقیت و پیشرفت در كاري تالش كنم  ،احسااس بايكفاايتي

28
29

ميكنم.
بیشتر مردم در حوزههاي كار و پیشرفت از من تواناترند.
به اندازهاي كه اغلب مردم در كارهايشا ذكاوت و استعداد دارند  ،با استعداد نیستم.

30

در حوزه مربوط به كار يا ت صیل  ،مثل مردم ديير باهوش نیستم.

31

احساس ميكنم قابلیت آ را ندارم كه در زندگي روزمرهام موفقیتي كسب كنم.

32

براي انجام داد كارهاي روزمرهام  ،فهر ميكم آدم وابستهاي هستم.

33

فاقد عقل سلیم هستم.

34

در موقعیت اي روزمره نميتوا روي قضاوتهاي من حساب كرد.

35

براي حل مشهالتي كه به طور روزمره پی

كامالً
غلط

بیشتر درست
تا غلط

تقريبا
درست

عمدتا
درست

ميآياد  ،احسااس كفايات و توانمنادي

نميكنم.
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كام ً
ال
درست

سؤال

رديف

كامالً
غلط

36

نميتوانم از اين احساس فرار كنم كه به من ميگويد وقااي بادي در حاال را داد

37

است.
احساس ميكنم يك فاجعة (طبیعي  ،جنايي  ،مالي ياا پزشاهي) هار ل ماه ممهان

38

است را دهد.
نيرانم كه مورد حمله قرار بيیرم.

39

نيرانم كه مبادا تمام پول خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.

40

خیلي نيرانم كه مبادا به يك بیماري خطرناك مبتال شوم  ،در صورتي كه هیچيوناه

41

مشهل جدي توسط پزشك تشخیص داده نشده است.
قادر نبوده ام كه خودم را از والدينم جدا كنم  ،كااري كاه همسان و ساال ايم انجاام

42

دادهاند.
والدينم و من تمايل داشتیم كه در زندگي و وسايل يهاديير  ،بای

43

كنیم.
برايمنووالدينمخیليسخت است كه بدو احساسگنااه و خیانات مساائلشخصاي و

44

خصوصيخودرا از يهدييربپوشانیم.
اغلب احساس ميكنم هويت مستقلي از والدين يا همسرم ندارم.

45

اغلباحساس ميكنم اگر قرارباشادوالادينم در درو مان زنادگي كنناد ...مان ياك

46

زندگي مستقل براي خودم نخواهم داشت.
فهر ميكنم اگر آنچه را كه مي خواهم  ،انجام بدهم  ،مورد سئوال و بازخواسات قارار

47

ميگیرم.
احساس ميكنم چاره اي ندارم مير اينهه به خواستههاي دييرا گرد ن ام  ،چاو

48

در غیر اين صورت به طريقي از من انتقام ميگیرند يا مرا طرد ميكنند.
در روابطم به دييرا اجازه ميدهم كه برتر باشند.

49

همیشه ميگاارم تا دييرا براي من انتخاب كنند  ،از اين رو واقعااً نمايدانام باراي

50

خودم چه ميخواهم.
برايم بسیار سخت است كه از دييرا بخواهم تا حقوقم را رعايت كنند و احساسااتم

51

را م ترم بشمارند.
از كساني هستم كه معموالً نسبت به افراد نزديهم بيتفاوت ميشوم.

52

من آدم خوبي هستم  ،چو به دييرا بیشتر فهر ميكنم تا به خودم.

53

آنقدر براي انجام داد كارهاي دييرا سرم شلوغ است كه فرصت كمي براي انجاام

54

كارهاي خودم دارم.
همواره كسي بودهام كه به مشهالت هر كسي گوش ميدهد.

بیشتر درست
تا غلط

تقريبا
درست

عمدتا
درست

از حاد دخالات
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كام ً
ال
درست

سؤال

رديف

كامالً
غلط

55

مردم مرا فردي ميبینند كه براي دييرا زياد كار ميكنم ولي به اندازه كاافي باراي

56

خودم وقت نميگاارم.
براي نشا داد احساساتمثبتم به دييرا خیلي كمرو هستم (براي مثال نشا داد

57

م ر و عالقه و توجهام به دييري).
احساس شرم ميكنم كه احساساتم را نسبت به دييرا ابراز كنم.

58

براي من خیلي سخت است كه با دييرا گرم و خودجوش باشم.

59

آنقدر خودم را كنترل ميكنم كه مردم فهر ميكنند من آدم بي احساسي هستم.

60

مردم نمرشا اين است كه من از نمر احساسي  ،عصبي و ناراحتم.

61

بايد در هر كاري كه انجام ميدهم ب ترين باشم و نميتوانم بپايرم كه كارم در رتباة

62

دوم قرار بيیرد.
تالش ميكنم تا همواره ب ترين را انجام دهم و نميتوانم به كارهاي متوساط بسانده

63

كنم.
بايد تمام مسئولیتها را انجام دهم.

64

احساس ميكنم همواره براي پیشرفت و انجام داد كارها فشاري پشت من وجود دارد.

65

نميتوانم اجازه دهم كه از يك مشهل سرسري بيارم يا براي اشتباهاتم ب انه بتراشم.

66

برايم خیلي دشوار است كه وقتي از كسي چیزي خواستهام «نه» يعني جواب رد بشنوم.

67

يك شخص ويژه هستم و نبايد م دوديت ايي را كه براي مردم ديير مقدر شده است

68

را بپايرم.
نفرت دارم از اينهه م دود شوم يا اينهه نياارند آنچه ميخواهم را انجام دهم.

69

احساس ميكنم نبايد از قوانین و مقررات رايجي كه مردم ديير رعايت ميكنند  ،پیروي كنم.

70

احساس مي كنم آنچه كه من بايد ارائه كنم  ،بسیار ارزشمندتر از آ چیزي است كه

71

دييرا فراهم ميكنند.
برايم دشوار است كه نوشید مشروب الهلي  ،سیيار كشید  ،خورد بای

72

يا مشهالت رفتاري را متوقف كنم.
اگر نتوانم يه يك هدف دستیابم  ،خیلي زود ناكام شده و دست از كار ميكشم.

73

برايم بسیار رنج آور است كه خشنودي كنوني و فوري خود را به خاطر دساتیابي باه

74

يك هدف دراز مدت فدا كنم.
نمي توانم به خودم فشار بیاورم تا كارهايي را كه لاتنميبرم انجامدهم ،حتاي وقتاي

75

كه ميدانم براي خودم خوب است.
به ندرت پايبند تصمیمات خود بودهام.

بیشتر درست
تا غلط

تقريبا
درست

عمدتا
درست

از حاد
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كام ً
ال
درست

توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ ( ) SQ – SF
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 57 :سوال
سوال معکوس :دارد
بعد یا مولفه :دارد ( پانزده بعد) :
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  7گزینه ای

پاسخ ها
كد يا نمره
(ج ت ورود پاسخ ها به اكسل يا )SPSS

كامالً غلط

بیشتر درست تا
غلط

تقريبا درست

عمدتا
درست

كامالً درست

1

2

3

4

5

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ ( ) SQ – SF
مولفه های متغیر پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (  : ) SQ – SFشامل سوال استاندارد  :سواالت  1الی
پرسشنامه
ردیف

طرحواره های ناکارآمد اولیه

1
2
1
1
7
6
5

رها شدگی /بی ثباتی
بی اعتمادی  /بدرفتاری
محرومیت هیجانی
وابستگی  /بی کفایتی
آسیب پذیری نسبت به ضرر
نقص  /شرم
شکست یا ناکامی

شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:

11 ، 9 ، 8 ، 5 ، 6
17 ، 11 ، 11 ، 12 ، 11
7 ،1 ،1 ،2 ،1
17 ، 11 ، 11 ، 12 ، 11
11 ، 19 ، 18 ، 15 ، 16
27 ، 21 ، 21 ، 22 ، 21
11 ، 29 ، 28 ، 25 ، 26

8
9
11

فداکاری  /ازخود گذشتی
بازداری هیجانی
استحقاق

شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
شامل  7سوال:

77 ، 71 ، 71 ، 72 ، 71
61 ، 79 ، 78 ، 75 ، 76
51 ، 69 ، 68 ، 65 ، 66
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11
12
11
11
17

57 ، 51 ، 51 ، 52 ، 51
21 ، 19 ، 18 ، 15 ، 16
67 ، 61 ، 61 ، 62 ، 61
71 ، 19 ، 18 ، 15 ، 16
17 ، 11 ، 11 ، 12 ، 11

خودانضباطی ضعیف  /خود کنترلی شامل  7سوال:
شامل  7سوال:
بیگانگی اجتماعی /انزوای اجتماعی
ضعیف
شامل  7سوال:
کمال گرایی /معیارهای سرسختانه
شامل  7سوال:
اطاعت
شامل  7سوال:
خود تحول نیافته  /خود گرفتار

پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ ( ) SQ – SF
ابزار اندازه گیري مورد استفاده در اين پژوه
پرسشنامه يك ابزار  75سؤالي براي سنج

 ،شهل كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ ( ) SQ – SFمي باشد  .اين

طرحواره هاي ناكارآمد اولیه با طیف لیهرت بر روي يك مقیاس  6درجه اي از «

كامالً درست درباره من تا كامالً غلط درباره من » درجه بندي مي شود  .يانگ (  ) 1998اين پرسشنامه را از روي فرم پرسشنامه
اصلي ( فرم  205آيتمي ) طراحي كرد  .پرسشنامه طرحواره يانگ (  ) SQ – SFبراي ارزيابي  15طرحواره ناكارآمد اولیه ساخته
شد .
نمره گذاری :
هر عبارت بر اساس يك مقیاس  6درجه اي نمره گااري مي شود  .نمره (  ) 1براي كامالً نادرست  ،نمره (  ) 2براي بیشتر
نادرست  ،نمره (  ) 3براي تاحدي نادرست  ،نمره (  ) 4تقريباً درست  ،نمره (  ) 5بیشتر درست و نمره (  ) 6كامالً درست  .در
اين پرسشنامه هر  5عبارت يك طرحواره را مي سنجد  .پس براي بدست آورد نمره هر خرده مقیاس در طرحواره هاي ناكارآمد ،
میانيین نمره در هر  5عبارت م اسبه مي شود  ،طبق روش نمره گااري نمرات  5و  6در هر عبارت نمره (  ) 1و نمرات ، 2 ، 1
 4 ، 3نمره (  ) 0مي گیرد و نمره كلي براي هر مقیاس از میانيین عبارات آ مقیاس بدست مي آيد  ،بنابراين اگر میانيین نمره
هر فرد در هر خرده مقیاس باالتر از  3باشد داراي آ طرحواره ناكارآمد اولیه خواهد بود  ..هر پنج عبارت اين پرسشنامه يك
طرحواره را مي سنجد .
اعتبار و پایایی :
اولین پژوه

جام راج به ويژگی اي روانسنجي پرسشنامه طرحواره يانگ توسط اسمیت  ،جوينر  ،يانگ و تلچ) 1995 ( 1

صورت گرفته است  .نتايج اين مطالعه نشا داد براي هر طرحواره ناكارآمد اولیه  ،ضريب آلفايي از  ( 0/83طرحواره خود ت ول
نیافته تا  ، 0/96طرحواره نقص  /شرم و ضريب باز آزمو در جمعیت غیر بالیني بین  0/50تا  ) 0/82بدست آمده است و خرده
مقیاس هاي اولیه  ،پايايي و ثبات دروني بااليي نشا دادند  .همچنین پرسشنامه طرحواره ها با مقیاس هاي پريشاني روانشناختي
 ،احساس ارزشمندي  ،آسیب پايري شناختي به افسردگي و نشانه شناسي اختالالت شخصیت  ،روايي هميرا و واگراي خوبي

- Telch
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نشا داد  .اين پژوهشيرا با استفاده از نمونه هاي بالیني نتايج پژوه

خود را با ت لیل عامل انجام دادند  .نتايج نشا داد كه

طرحواره هايي كه يانگ بر اساس كارهاي بالیني تدوين كرده بود  ،دقیقاً همخواني داشت .
مطالعات لي  ،تیلور و دا (  ) 1999در يك نمونه بالیني در استرالیا  16عامل بدست داد كه  15عامل آ قبالً توسط يانگ (
 ) 1990مطرح شده بود و مطالعه آن ا نشا داد كه پرسشنامه طرحواره يانگ ثبات دروني خوبي دارد  .هنجاريابي اين پرسشنامه
در ايرا توسط آهي (  ) 1384بر روي  387نفر از دانشجويا دانشياه اي ت را انجام شده است كه همساني دروني آين
پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباا در افراد مؤنث  0/97در افراد ماكر  0/98بدست آمده است .نتايج حاصل از اين مطالعه ضمن
ارايه نرم ايراني پرسشنامه  SQ – SFنشا داد كه پرسشنامه طرحواره ها در نمونه جمعیت ايراني به جاي  15عامل  12 ،عامل
را در بر مي گیرد كه به ترتیب زير نام گااري شد  ، :وابستيي  /شهست  ،بیيانيي اجتماعي  /نقص  /شرم  ،م رومیت هیجاني ،
خودانمباطي ضعیف  /اطاعت  ،آسیب پايري نسبت به ضرر  ،معیارهاي سرسختانه  ،خودت ول نیافته /خودگرفتار  ،بي اعتمادي/
بدرفتاري  ،بازداري هیجاني  ،رهاشدگي  ،از خودگاشتيي و است قاق .
يانگ (  ) 1998ج ت برآورد پايايي با استفاده از روش بازآزمايي  ،فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ را در دو نوبت با فاصله
زماني  4هفته بین  60آزمودني اجرا كرد و سپس ضريب همبستيي پیرسو بین نمرات حاصل از دوبار اجراي آزمو  ،م اسبه
شد.

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