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جمالت زیر را بخوانید. اگر جمله ای شما را به درستی توصیف میکند، در کنار 

آن عدد پنج، اگر تا حدی توصیف میکند عدد چهار، اگر بعضی اوقات در مورد 

شما صدق میکند عدد سه، اگر به ندرت در مورد شما صدق میکند عدد دو، و 

 کنار آن بنویسید.اگر اساساً در مورد شما مصداق ندارد، عدد یک را در 

 

 .مشکالت باید گام به گام پیش رفت ـ به نظر من برای غلبه بر1

 .ذت بردن از زندگی برایم مشکل استـ ل2

 .تصمیم گیرنده باشم ن در آنمکاـ شغلی را ترجیح می دهم که حتی اال3

 .با مشکالت مقابله کنم دـ می توانم بدون تنش زیا4

 .باید تالش کرد و من این کار را میکنمزندگی برای معنی دادن به میدانم که ـ 5

 .همیشه حواسم به احساسات و هیجانهایم هستـ 6

 .گیرممی خیال پردازی، واقعیت امور را در نظر  ه دور ازب معموالًـ 7

 .ی شومـ به راحتی با دیگران دوست م8

 .م توانایی تسلط بر شرایط را دارمـ معتقد9

 .اطمینان دارمیشتر مواقع به خودم ـ ب11

 .ترل خشم برایم سخت استـ کن*11

 .ـ شروع دوباره برایم سخت است12*

 .کمک کردن به دیگران را دوست دارمـ 13

 .توانم احساسات دیگران را درك کنمـ به خوبی می 14

نم با آنها در این مورد ـ هنگامیکه از دیگران خشمگین می شوم نمی توا*15

 .صحبت کنم

در مورد آن ی با یک موقعیت دشوار دوست دارم تا حد امکان ـ هنگام رویاروی16

 .اطالعات جمع آوری کنم

 .ـ خندیدن برایم سخت است*17

 .فکر خودم هستم تاآنها هنگام کار کردن با دیگران بیشتر پیرو افکار  ـ18* 

 .را تحمل کنم و استرسها وانم به خوبی فشارهاـ نمی ت*19

 .کاری را به نتیجه رسانده امکمتر ـ در چند سال گذشته 21*

 ـ به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم .*21

 دیگران نمیفهمند من چه فکری دارم.ـ 22*

 .به خوبی با دیگران همراهی می کنمـ 23

 .ی که انجام می دهم خو ش بین هستمـ به اغلب کارهای24

 .ـ برای خودم احترام قائل هستم25

 .شکل ایجاد می کندعصبی بودنم م ـ*26

 ـ به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم .27*

ص اگر شایستگی آن را داشته ـ کمک به دیگران مرا کسل نمی کند به خصو28

 .باشند

 .خودشان را با من در میان بگذارندـ دوستانم می توانند مسائل خصوصی 29

 .نمایم گران ابرازـ می توانم مخالفتم را با دی31

ـ هنگام مواجهه با یک مشکل اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن 31

  .و فکر کردن است

 .ـ فرد با نشاطی هستم32

 .ی دهم دیگران برایم تصمیم بگیرندـ ترجیح م*33

 .کنم کنترل اضطراب برایم مشکل استـ احساس می 34*

 .نیستمهایی که انجام می دهم راضی ـ از کار*35

 .به سختی می فهمم چه احساسی دارم ـ*36

و از برخورد با آنها ـ تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد روبرو نشوم 37*

 .طفره می روم

 .نم برای هر دو طرفمان اهمیت داردـ روابط صمیمی با دوستا38

 .والً برای ادامه کار انگیزه دارمـ حتی در موقعیت های دشوار معم39

 .م خودم را اینطور که هستم بپذیرمنمی توان، *41

 .ویند هنگام بحث آرام تر صحبت کنمـ دیگران به من می گ41*

 .انی با شرایط جدید سازگار می شومـ به آس42

ن موقع جای دیگری کار داشته ـ به کودك گمشده کمک می کنم حتی اگر هما43

 .باشم

 .مربه اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دا ـ44

 .ـ نه گفتن برایم مشکل است*45

ورم ـ هنگام تالش برای حل یک مشکل راه حل های ممکن را در نظر می آ46

 .سپس بهترین را انتخاب می کنم

 .ـ از زندگیم راضی ام47

 .ـ تصمیم گیری برایم مشکل است48*

 .ط دشوار چگونه آرامشم را حفظ کنمـ می دانم در شرای49

 .عالقه ایجاد نمی کندمن ـ هیچ چیز در *51

 .ـ از احساسی که دارم آگاهم51

 . ات و خیال پردازیهایم غرق می شومـ در تصور52*
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 .ـ با دیگران رابطه خوبی دارم53

تم شوند هرچند گاهی چنین نمی ـ معموالُ انتظار دارم مشکالت به خوبی خ54

 .شود

 .ـ از اندام و ظاهر خود راضی هستم55

 .ـ کم صبر هستم*56

 .وانم عادات قبلی ام را تغییر دهممی ت ـ57

فرار کنم اینکار را انجام ـ اگر الزم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی 58*

 .می دهم

 .سبت به احساسات دیگران حساس هستمـ ن59

 .راحتی افکارم را با دیگران بگویمـ می توانم به 61

اب بهترین راه حل تخـ هنگام حل شدن به سختی می توانم در مورد ان*61

 .تصمیم گیری کنم

 .ـ اهل شوخی هستم62

 .امور مختلف به دیگران وابسته ام ـ در انجام کارها و63*

 .مسائل ناخوشایند برایم مشکل است ـ رویارویی با*64

 .ده می گیرم که برایم لذت بخش اندـ حتی االمکان کارهایی را به عه65

 .آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم ـ  حتی هنگام آشفتگی از66

 .ـ تمایل به مبالغه گویی دارم67*

 .نظر دیگران من فردی اجتماعی هستمـ به 68

 .با دشوارترین مسائل اطمینان دارمـ به توانایی ام برای مقابله 69

 .ـ از شیوه نگرش و فکرم راضی ام71

 .ـ بدجوری خشمگین می شوم*71

 ن در زندگی روزانه ام برایم سخت است .ـ معموالُ تغییر ایجاد کرد72*

 ـ قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم . 73

 ـ دیدن رنج دیگران برایم سخت است .74

 ـ به نظر دیگران من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم .*75

ـ هنگام روبرو شدن شرایط دشوار سعی می کنم در مورد راه حل های ممکن 76

 . فکر کنم 

 ـ افسرده هستم .77*

 ـ فکر می کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم .*78

 ـ مضطرب هستم .79*

انجام دهم فکر مشخص و خوبی ـ در مورد آنچه می خواهم در زندگی *81

 .ندارم

 .از امور برداشت صحیحی داشته باشمـ به سختی می توانم 81*

 .م احساساتم را بیان کنمـ به سختی می توان*82

 .وستانم رابطه صمیمانه برقرار کنمـ با د83

 احساس می کنم شکست خواهم ـ قبل از شروع کارهای جدید معموال84ً*

 .خورد

م احساس خوبی در مورد خودم ـ هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم باز ه85

 .دارم

 .م عصبانیت زود از کوره در می رومـ هنگا*86

 .ری برایم دشوار خواهد بودم سازگاـ اگر مجبور به ترك وطنم باش87*

 .بندی یک شهروند به قانون مهم استـ به نظر من پای88

 .ن احساسات دیگران خودداری می کنمـ از جریحه دار کرد89

 .کل می توانم از حق خودم دفاع کنمـ مش*91

     

 Problem Solving 61و  11و  61و  31و  11و  1 3/22

 Happiness 77و  62و  47و  32و  17و  2 5/22

 Independence 78و  63و  48و  33و  18و  3 1/11

 Stress Tolerance 79و  64و  49و  34و  19و  4 33/16

 Self-Actualization 81و  65و  51و  35و  21و  5 6/21

 Emotional Self-Awareness 81و  66و  51و  36و  21و  6 1/22

 Reality Testing 82و  67و  52و  37و  22و  7 2/11

 Interpersonal Relationship 83و  68و  53و  38و  23و  8 1/23

 Optimism 84و  69و  54و  39و  24و  9 1/22

 Self-Regard 85و  71و  55و  41و  25و  11 25/21

 Impulse Control 86و  71و  56و  41و  26و  11 6/11

 Flexibility 87و  72و  57و  42و  27و  12 1/13

 Social Responsibility 88و  73و  58و  43و  28و  13 3/25

 Empathy 89و  74و  59و  44و  29و  14 2/25

 Assertiveness 91و  75و  61و  45و  31و  15 6/13

 

برای محاسبه امتیاز پرسش هایی که کنار آنها ستاره خورده است، امتیاز داده شده 

 (5به  1و ... و  2به  4تبدیل میشود،  1به  5کسر کنید ) 6را از 

 


