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 زیر مقیاس می باشد. 5و تنظیم شده است که دارای  

 

 قسمتی از سواالت:
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     . انجام یک کار را به لحظه ی آخر موکول می کنم. 1

     . درک ضعیف از زمان و فرصت) قدر زمان را نمی دانم( 2

     . فرصت و زمان را هدر می دهم. 3

     . برای کار یا انجام دادن تکالیف محوله سر وقت آماده نمی شوم. 4

     . به ضرب العجل تعیین شده برای انجام تکالیف عمل نمی کنم. 5

     . در برنامه ریزی برای آینده پیش رو یا آمادگی برای رویدادهای آتی مشکل دارم 6

     . انجام دادن چیزهایی که باید انجام بدهم را فراموش می کنم. 7

     دادن اهدافی که برای خودم تنظیم کرده ام. . ناتوانی در تکمیل کردن و انجام 8



     . دیر رسیدن سرکار یا قرار مالقات های برنامه ریزی شده9

     . به نظر می رسد چیزهایی را که باید بخاطر بسپارم تا انجام دهم یادم نمی ماند 10

 =========================================================================     

     . در آرام سازی خودم زمانی که از نظر هیجانی برآشفته هستم، مشکل دارم. 81

. به نظر می رسد وقتی به یکبار هیجان زده و احساساتی می شوم نمی توانمکنترل  82

 احساساتم را مجددا به دست آورم و منطقی تر شوم. 

    

حواسم را از انچه مرا از نظر هیجانیناراحت کرده است پرت  . به نظر می رسد نمی توانم 83

 کنم وآرامتر شوم. نمی توانم ذهم را بر چهارچوب مثبت تری متمرکز کنم. 

    

. نمی توانم هیجاناتم را برای رسیدن موفقیت آمیز به اهدافم مدیریت کنم یا با دیگران به  84

 خوبی کنار بیایم. 

    

     مقایسه با دیگران مدت طوالنی تری هیجانی و ناراحت می مانم. . در 85

. در مواجهه با دیگران به سختی می توانم از وضعیتی که مرا از لحاظ هیجانی ناراحت 86

 می کند دور شوم یا آن موقعیت را ترک کنم که خیلی هیجانی نشوم. 

    

توانم عواطفم را به سمت و سوی مثبت تری  . وقتی ناراحت و برآشفته می شوم نمی  87

 سوق دهم. 

    

     . نمی توانم یک رویداد ناراحت کننده را به صورت عاقالنه تری ارزیابی کنم. 88

. وقتی دچار هیجانات شدید می شوم نمی توانم رویدادهای منفی را از نقطه نظر مثبت 89

 تری ببینم. 
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