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 «جونز یمنطق ریغ یباورهاپرسشنامه »

 

ما حساسات شارها و شامل جمالتی درباره باو و است طراحی شده باورهای غیرمنطقیاین پرسشنامه به منظور بررسی 
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 .واهند بودهای شما محرمانه خختمام سواالت را با دقت و آرامش پاسخ داده و اطمینان داشته باشید پاس لطفا .انتخاب کنید
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 شيوه اجرا

ا توزیع شده هین آزمودنیها در بمهناها همراه با پاسخ شود. پرسشنامهمدادی است که به صورت گروهی اجرا می –این آزمون، یک آزمون کاغذ

ق، نه موافق نه افوما حدی ت موافق، نامه یکی از عبارات کامالً شود که جمالت را به دقت خوانده و در برگه پاسخها خواسته میو بعد از آن

ا صرفاً میزان هدارد و آننلط وجود شود که جواب صحیح یا غها گفته میمخالف، تا حدی مخالف و کامالً مخالف را عالمت بزنند. به آزمودنی

 موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از این کاربران مشخص کنند.

کامالً  –ا حدی مخالفت –ه مخالفنه موافق ن –تا حدی موافق –ای )کامالً موافقهنگزیگذاری این پرسشنامه به روش لیکرت و پنجروش نمره

الت ثبت و منفی وجود دارد، در سؤامگیرد. چون در پرسشنامه سؤاالت تعلق می 5تا  1اساس مفهوم سؤال نمره  مخالف( است، به هر گزینه و بر

و در سؤال دیگر به گزینه کامالً  داده میشود 5زینه کامالً موافق نمره به گؤال گذاری معکوس است، بدین نحو که در یک سمنفی شیوه نمره

 غیرمنطقی بودن در هر سؤال را می رساند. 5تعلق می گیرد. به هر حال نمره  5مخالف نمره 

 

 ی گیرند موارد زیر هستندمعکوس م سؤاالتی که نمره -1جدول شماره 

4 5 11 14 15 16 17 22 25 29 30 

31 32 35 36 37 39 40 41 43 44 45 

48 52 54 56 57 58 59 60 61 63 64 

65 68 70 77 80 83 85 86 87 88 91 

92 93 94 95 97 98 99 100    

ی نشانه باور غیرمنطق ن پرسشنامهدر ای آزمودنی هر سؤال را خوانده و موافقت یا مخالفت خود را با توجه به گزینه ها مشخص می کند. نمره باال

معنی که موافقت ین گیرد به ا علق میتایین نشانه باور منطقی است. به هر یک از درجات فوق با توجه به کلید نمره گذاری نمره خاصی مره پو ن

این حالت،  ست. یا عکساودن فرد دهنده منطقی بدهنده غیرمنطقی بودن فرد است، در حالی که موافقت با جمله دیگر نشانبا یک جمله نشان

 ل:ان مثابا یک جمله نشان دهنده غیرمنطقی بودن فرد و موافق بودن، نشانه منطقی بودن اوست. به عنو بودن مخالف

 . برایم مهم است که دیگران مرا تأیید کنند.1سؤال 

 کامالً مخالف-5تا حدی مخالف       -4  خالفمنه موافق نه -3تا حدی موافق -2کامالً موافق   -1

 ان به من احترام بگذارند، اما نه این که حتماً باید احترام بگذارند.دیگر رم که. دوست دا11سؤال 

 کامالً مخالف-5ا حدی مخالف           ت-4ه موافق نه مخالف      ن-3  تا حدی موافق-2     کامالً موافق-1
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 گذارینمره

وجه به جهت نمره با ت یم. اینکنر سؤال مشخص میدر ه رد راگذاری مخصوص هر مقیاس نمره فبدین نحو است که با استفاده از کلید نمره 

یان نمرات فرد را در سؤاالت گوناگون جمع باشد. در پا 5، 4، 3، 2، 1گذاری در کلید از کامالً موافق تا کامالً مخالف یا برعکس ممکن است نمره

ره فرد در هد. جمع نمدشکیل میکل آن مقیاس را تنمره قیاس نموده تا نمره کل فرد به دست آید.  جمع نمرات مربوط به سؤاالت هر زیر م

نمره پایین نشانه  واست  500ن داکثر آها نمره کل باورهای غیرمنطقی فرد را نشان خواهد داد. نمره باال نشانه باور غیرمنطقی و حهمه مقیاس

 (.1384، باشد )دروگر می 10 ایینو نمره پ 50مقیاس نمره باال  است. برای هر خرده 100باور منطقی و حداقل آن 

 (IBTهای باورهای غير منطقی )خرده مقياس

باورهای  سمت یکی ازه وهر قچنان که قبالً بیان شد آزمون از چند سؤال تشکیل شده است که به ده قسمت ده سؤال تقسیم شدهم       

 نماید.گیری میغیرمنطقی نظریه عقالنی، عاطفی الیس را اندازه

 باشد:مقیاس به شرح زیر میون شامل ده خردهآزمین بنابرا

 (DAمقياس عقيده ضرورت تأیيد و حمایت دیگران )خرده -1

 واسند قرار گیرم و من شنمرا می که کسانی کند که من باید مورد تأیید همه افراد جامعه یا همهگیری میمقیاس این باور فرد را اندازهاین خرده

واقع شوم. ده  ایت دیگرانأیید و حمها مهر تأیید بزنند یا آن که الزم و ضروری است مورد تدیگران بر آنکه یم کارهایم وقتی ارزشمند هست

 گیرد.این باور غیرمنطقی را اندازه می 91، 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11، 1سؤال 

 (HSEمقياس انتظارات باال از خود )خرده -2

داشتن لیاقت و  م یا الزمها داشته باشرکند که من باید حداکثر کمال، لیاقت و شایستگی گیری میازهاندرا مقیاس این باور و عقیده این خرده

گیری ین باور غیرمنطقی را اندازها 92، 82، 72، 62، 52، 42، 32، 22، 12، 2شایستگی وجود حداکثر تالش، فعالیت و کاردانی است. ده سؤال 

 کند.می

 (BP) زنشسر مقياس تمایل بهخرده -3

ه نبیه شوند، فرد عقیدتید به شدت ستند و باکند که فرد اعتقاد دارد گروهی از مردم بدذات و شرور هگیری میمقیاس این باور را اندازهاین خرده 

یرمنطقی غاور ن بای 93 ،83، 73، 63 ،54، 23، 13، 3شوند باید تنبیه و مجازات شوند. ده سؤال دارد خودش یا کسانی که مرتکب کار خالقی می

 سنجد.را می

 (FRمقياس واکنش به ناکامی )خرده -4

خواهد باشد که او میطور نث آنیع و حوادگوید: اگر وقاگیری می کند که فرد به خود میمقیاس این باور و عقیده غیرمنطقی را اندازهاین خرده 

، 54، 44، 34، 24، 14، 4ز ارتند امقیاس عبد داشت. سؤاالت این خردهواهل خهای زیادی را به دنبانهایت ناراحتی و بیچارگی است و بدبختی

64 ،74 ،84 ،94  

 (EIمقياس بی مسئوليتی عاطفی )خرده -5
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های روحی من ناشی از مسائل و ها و ناراحتیگوید آشفتگیکند که به خود میگیری میمقیاس این باور غیرمنطقی خود را اندازهاین خرده 

د زندگی هستند، اگر مضطرب، افسرده، غمگین، خشمگین و آشفته هستم به خاطر مسائل و حوادثی است که در زندگی من وادث بت و حمشکال

ها .سؤاالت این وجود دارد. این رویداد ها و حوادث خارجی هستند که سبب حالت عاطفی و هیجانی من هستند نه من و برداشت من از آن

    .95، 85، 75، 65، 55، 45، 35 ،25، 15، 5: مقیاس عبارتند ازخرده

 (AOمقياس نگرانی زیاد تؤام با اضطراب )خرده -6    

طور گران آن بود بهناید همیشه رخ دهد ب کند که اگر قرار است حادثه یا اتفاق بد و خطرناکیگیری میمقیاس این باور فرد را اندازهاین خرده 

احت بود. سؤاالت گران و ناردیداً نششود بنابراین باید همیشه به خاطر آن راحتی و نگرانی میایت ناوجب نهکلی حوادث خطرناک و بد همیشه م

 .96، 86، 76، 66، 56، 46، 36، 26، 16، 6مقیاس عبارت است از این خرده

 (PAمقياس اجتناب مشکالت )خرده -7     

ر از مواجه شدن با تظایف آسانوها و ولیتگوید: اجتناب از مسائل، مشکالت و مسئخود میگیرد که فرد به مقیاس این باور را اندازه میاین خرده

 .97، 87، 77، 67، 57، 47، 37، 27، 17، 7مقیاس عبارت است از: هاست؛ سؤاالت خردهآن

 (Dمقياس وابستگی )خرده -8     

تر سخت یا اد قویتکا به افرگی بدون اکه زندکی بوده یا آنتر از خود متگیرد که باید به افراد قویمقیاس این باور را اندازه میاین خرده

 .98، 88، 78، 68، 58، 48، 38، 28، 18، 8مقیاس عبارتند از: غیرممکن خواهد بود. سؤاالت این خرده

 (HCمقياس نااميدی نسبت به تغيير )خرده -9     

د هستم، ی گذشته خوجارب زندگگوید: من محصول تاریخچه و تکه فرد به خود می گیردمقیاس این باور غیرمنطقی را اندازه میاین خرده

م که هستم و هم من همیندا تغییر توانم آن ها رکننده رفتار کنونی من هستند و من به هیچ وجه نمیتاریخچه و تجارب گذشته زندگی تعیین

 .99، 89، 79، 69، 59، 49، 39، 29، 19، 9ت از: مقیاس عبارت استغییر من مشکل یا غیرممکن است. سؤاالت این خرده

 (pگرایی )مقياس کمالخرده - 10  

ل درست و حقط یک راه ف     ای مقیاس مربوط به این عقیده غیرمنطقی فرد است که معتقد است برای هر مشکلی و هر مسئلهاین خرده   

، 70، 60، 50، 40، 30، 10،20ند از: مقیاس عبارتخواهد بود، سؤاالت این خردهآمیز کامل وجود دارد و اگر بدان دست نیابد وحشتناک و فاجعه

80 ،90،100 
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