
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 ( 2008تت ) تون آنگ اجتماعی پرسشنامه هوش

 

طراحی و    2008سوال بوده که توسط آنگ تون تت و همکارانش در سال    45پرسشنامه هوش اجتماعی دارای  

 د.ورت بلی و خیر می باش به صکه نمره گذاری تنظیم شده است 

 

 قسمتی از سواالت:
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   .دارم  دوست را انسانها کلی طور  به  من 1

 روابط  از  مطلوب اجتماعی )درك هوش  از  بیشتری همیت   (IQ)طبیعی هوش  میزان  که معتقدم  من 2

 .دارد موفقیت  به  رسیدن  در  فردی(،  بین

  

 از  مطلوب )درك   اجتماعی هوش  از بیشتری اهمیت   (IQ)طبیعی هوش  میزان  که  معتقدم من 3

 .دارد  خوشبختی به  رسیدن در ، فردی(  بین روابط 

  

   .دارد  زیادی  اهمیت  دیگران با ها  مالقات اولین من نظر به 4



   * .دارند  زیادی اهمیت ها جدایی و  ها  خداحافظی من نظر به 5

   .ندارد خاصی اهمیت اجتماعی روابط  در  تخیل قوه بردن کار به 6

   .اجتماعی می شود روابط  رفتن بین  از موجب  شدن،  زندگی درگیر زیاد کنم،  می  فکر 7

   .دارند  دیگران  با  ضعیفی عاطفی  پیوند  مادیاتی افراد 8

   .کرد اجتناب آن  از باید  و  است ضعف عالمت  دیگران  از  تقلید  9

   * .هستند  جویی  بهانه  دنبال به  وعصبی ضعیف  های آدم  10

11  =========================== ================================   

   .کنم  هدایت  خوب را ها گروه  از  بعضی توانم می  من 40

 سعی  و رود می هدر آن ها عمرم با کنم  می احساس  و  آورند  کسالت من خاصب رای افراد از بعضی 41

 * .کنم  دوری آنها از  کنم می

  

   .می کنم قبول  میل  کمال با کند،  مشورت  یا کمک تقاضای من از کسی  وقتی  42

   .بگذرد  آنها خوش  به  و باشند  راحت  کنم می  سعی  هستم، اطرافیانم با  من که  زمانی 43

   .دارد بستگی شانس به زیادی حد  تا  موفقیت 44

   .دارم  روشنی تصور  و هدف زندگیم  از من 45

 


