
 (9911ارزشمندی دوستی و حسینی نیا )-پرسشنامه احساس خود

 .....سه: ........................ جىسیت: ..................... يضعیت تبَل: ..................... مدزک تحصیلی: ....................

ايلیه گصیىٍ ای کهٍ بهٍ   بسای پبسد بٍ پسسطىبمٍ، لطفب گصیىٍ ای کٍ بیطتس دز مًزد ضمب صدق می کىد زا عالمت بصوید. چىبوچٍ دز پبسد بٍ یک سًال مطمئه وبًدید، 

 ز دَید. بسای پبسد بٍ سًال َب، احسبس َبیی کٍ طی ضص مبٌ اذیس تجسبٍ کسدٌ اید زا مد وظس قساذَه تبن می آید زا عالمت بصوید. 

 َمیطٍ اکثس ايقبت گبَی بٍ ودزت َسگص  

      کٌن ًشد دیگزاى فزدی دٍست داضتٌی ّستن هي احساس هی 1

      کٌن باید بِ دیگزاى یا اطزافیاًن سزٍیس بدّن تا ارسضوٌد باضن احساس هی 2

      ّستن  کٌن فزدی هحبَب احساس هی 3

      کٌن احساس طزد ضدگی هی 4

      ضَد کٌن اس هي سَ استفادُ هی هیاحساس  5

      هَرد اًتقاد اطزافیاًن ّستن 6

      کٌٌد اطزافیاًن هزا درک هی 7

      کٌٌد اطزافیاًن هزا آسردُ هی 8

      رابطِ خَبی با دیگزاى دارم 9

      پذیزم خَدم را بِ طَر کاهل ّواًطَر کِ ّستن هی 10

      احساس حقارت دارم 11

      ّای اخالقی خَد را دٍست ًدارم ٍیژگی 12

      احساس گٌاُ دارم 13

      ٍضعیت ظاّزی خَد را دٍست دارم 14

      کٌن خَدم را سزسًص هی 15

      ام دارد ّای فعلی هي تاثیز سیادی در بْبَد ضزایط آیٌدُ کٌن اقدام احساس هی 16

      کٌن بِ ًظزم ّوِ چیش را خزاب هی 17

      خَاّن بزسن تَاًن بِ چیشّایی کِ هی کٌن هی احساس هی 18

      تَاًن کاری را درست اًجام دّن کٌن بی عزضِ ّستن ٍ ًوی احساس هی 19

      دّن کٌن کارّای اضتباّی اًجام هی احساس هی 20

      کٌن بِ طَر کلی فزد هفید ٍ ارسضوٌدی ّستن احساس هی 21

      بزای ارسضوٌد بَدى باید دستاٍردّای بیطتزی داضتِ باضنکٌن  احساس هی 22

      داًن در ایي دًیا بِ دًبال چِ چیشی ّستن هی 23

      داًن چزا سًدُ ّستن کٌن ًوی احساس هی 24

      ام ًدارم کٌن هعٌایی بزای سًدگی احساس هی 25

      کٌن ّوِ چیش بی ارسش است احساس هی 26

 

  



 زيایی ي پبیبیی: 

ٍ  اش ای دزجٍ 5 لیکست طیف یک صًزت بٍ آشمًن ایه گصازی ومسٌ. ضد سبذتٍ( 1399) ویب حسیىی ي ديستی تًسط ازشضمىدی-ذًد احسبس سىجص آشمًن  گصیىه

 چُهبز  ابهصاز  ایهه . دَهد  می قساز سىجص مًزد زا ضمب ازشضمىدی-ذًد احسبس کٍ است 130 تب 26 بیه عددی آشمًن ایه کلی ومسٌ. ببضد می َمیطٍ تب َسگص َبی

 حسیىی ي ديستی مطبلعٍ دز. دَد می قساز سىجص مًزد ویص زا شودگی معىبی( 4 ي ضبیستگی، احسبس( 3 ذًد، پریسش( 2 فسدی، بیه زيابط  (1 ضبمل مقیبس ذسدٌ

، 91/0(پهریسش ذهًد   2، 89/0(زيابهط بهیه فهسدی    1َبی  بسي بسای ذسدٌ مقی ،96/0 ازشضمىدی-احسبس ذًد آلفبی کسيوببخ ایه ابصاز بسای ومسٌ کل ،(1399) ویب

بهًد. َمچىهیه ضهسی      60/56ازشضمىدی بسای ومًوٍ مًزد مطبلعهٍ  -ببضد. میبوگیه ومسٌ کل احسبس ذًد می 94/0(معىبی شودگی 4، ي 86/0(احسبس ضبیستگی 3

 بًد. 97/0، ي 87/0، 98/0، 98/0َب بٍ تستی   بسای ذسدٌ مقیبس ي 98/0ازشضمىدی -زيشٌ ایه ابصاز بسای ومسٌ کل احسبس ذًد 10َمبستگی ببش آشمبیی 

 ضیًٌ ومسٌ گصازی:

ومهسٌ ي بهسای پبسهد بهٍ گصیىهٍ       5، بسای پبسد بٍ گصیىٍ َسگهص  26ي  25، 24، 22، 20، 19، 17، 15، 13، 12، 11، 8، 6، 5، 4، 2َبی  آشمًن دَىدٌ دز پبسد بٍ گًیٍ

ومهسٌ   5ومسٌ ي گصیىٍ َمیطٍ  1دز اشای پبسد بٍ گصیىٍ َسگص  23ي  21، 18، 16، 14، 10، 9، 7، 3، 1َبی  دز پبسد بٍ گًیٍکىد. َمچىیه  ومسٌ دزیبفت می 1َمیطٍ 

 ازشضمىدی می ببضد.-ومسٌ کل بٍ دست آمدٌ، ومسٌ احسبس ذًد کىد. دزیبفت می

 وقطٍ بسش سًال َب مقیبس

 57 مجمًع ومسٌ اش کل سًال َب ومسٌ کلی احسبس ذًد ازشضمىدی

 22 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 زيابط بیه فسدی

 14 15، 14، 13، 12، 11، 10 پریسش ذًد

 12 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16 احسبس ضبیستگی

 8 26، 25، 24، 23 معىبی شودگی
 

 تفسیس: 

مقیبس زيابط بیه فهسدی ایهه مًضهًع زا مهًزد سهىجص قهساز       کىد. ذسدٌ  ازشضمىدی زا تعییه می-مجمًع ومسات َس چُبز ذسدٌ مقیبس، ومسٌ کلی احسبس ذًد

َهبی اهبَسی ي    سىجد کٍ فسد تب چٍ اوهداشٌ پهریسای يییگهی    کىد. ذسدٌ مقیبس پریسش ذًد، می دَد کٍ فسد دز زيابط ذًد تب چٍ میصان احسبس ازشضمىدی می می

دَد. ذسدٌ مقیهبس   کلی چقدز احسبس ضبیستگی دازد زا مًزد سىجص قساز میببضد. ذسدٌ مقیبس احسبس ضبیستگی، ایه مًضًع کٍ فسد بٍ طًز  اذالقی ذًد می

 کىد. دَد کٍ فسد تب چٍ اوداشٌ شودگی معىبدازی زا دوببل می معىبی شودگی ایه مًضًع زا مًزد سىجص قساز می
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