 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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Defensive Pessimism Questionnaire
پزسطىامً بدبیىی تدافعی
آیا ضما بدبیه تدافعی ٌستید؟
بدبیىی تدافعی استزاتژی است کً افزاد مضطز بزای کمک بً خُدضان در مدییت اضطزاب ضان بً کار
 بدبیىی تدافعی اوتظار آن ٌا کاٌص می دٌد َ بً آن ٌا کمک.می بزود بً طُری کً بتُاوىد بٍتز کار کىىد
.می کىد تا خُد را بزای بدتزیه ٌا آمادي کىىد
 ممکه است مزبُط بً کار یا.بً مُقعیتی فکز کىید کً ضما می خُاٌید بٍتزیه تالش خُد را وطان دٌید
ً َقتی بً سُاالت سیز پاسخ می دٌد در باري ایىکً چگُو.سودگی اجتماعی یا ٌز یک اس اٌداف ضما باضد
.خُد را بزای چىیه مُقعیتی آمادي می کىید تصُر ومایید
پاسخ ضما می تُاود عدد یک تا ٌفت باضد

Very true of me 7 ---6 ---5 ---4 ---3 ---2 ---1 Not at all true of me
1. I often start out expecting the worst, even though I will probably do OK.
.2 I worry about how things will turn out.
.3 I carefully consider all possible outcomes.
.4 I often worry that I won't be able to carry through my intentions.
.5 I spend lots of time imagining what could go wrong.
.6 I imagine how I would feel if things went badly.
.7 I try to picture how I could fix things if something went wrong.
.8 I'm careful not to become overconfident in these situations.
.9 I spend a lot of time planning when one of these situations is coming up.
.10 I imagine how I would feel if things went well.
.11 In these situations, sometimes I worry more about looking like a fool
than doing really well.
.12 Considering what can go wrong helps me to prepare.

بزای محاسبً وحُي ومزي گذاری کلیک کىید
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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