
 

 

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

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
 

 آیا احساسات به نفع یا علیه شما کار می کنند؟این پرسشنامه در تعیین نقطه تعادل شما کمک می کند که 

 ها را با صداقت پاسخ دهید و در انتها با توجه به امتیاز خود ، تحلیل مورد نظر را مطالعه فرمائید. پرسش

 

 

 قسمتی از سواالت:

 

 شما بود، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دادید؟  اگر در ارتباط با شرایط کاری خود ، حق انتخاب با 1

 کردن در ارتباط نزدیک با تعداد زیادی از افراد؟ کار   -لفا

 کار کردن با تعداد کمی از افراد؟  -ب

 کارکردن به تنهایی؟   -ج

 

 وقتی برای استراحت مطالعه می کنید، آیا:  2

هایی با مضمون های واقعی ، تاریخی، سفرنامه ، زندگینامه یا اطالعات عمومی را انتخاب می   کتاب  -لفا

 کنید؟

 ریخی یا اجتماعی را انتخاب می کنید؟ رمانهای تا -ب

 بیش از همه از رمانهای عاشقانه یا تخیلی لذت می برید؟ -ج

 

 واکنش شما نسبت به فیلم های ترسناک چیست؟ 3



 

 

 از تماشای آنها حوصله ام سر می رود.  -لفا

 وحشت وجودم راتسخیر می کند. -ب

 از تماشای آنها سرگرم می شوم.  -ج

 بیشتر در مورد شما صدق می کند؟ کدام یک از جمله های زیر 4

 فکرم را مشغول زندگی وروابط دیگران نمی کنم .  -لفا

 دوست دارم از زندگی افرادی که به خوبی آنان را می شناسم ، سر در آوردم.  -ب

 به جزئیات زندگی دیگران بسیار عالقه مندم و دوست دارم آخرین خبرهای زندگی آنان را بشنوم.  -ج

 نقاط ییالقی و یا ساحل دریا: آیا با دیدار از  5

 از سکوت و آرامش نسبی آنها ، خشنود می شوید ؟  -لفا

 از تماشای مناظر طبیعی احساس نشاط می کنید؟  -ب

 پیش خود می گوئید چرا بیشتر به این نقاط نمی آئید؟  -ج

 

 آیا در سینماها گریه می کنید یا احساس گریه  به شما دست می دهد؟ 6

 هرگز  -ج  گاهی  -ب  اغلب  -لفا

 

 وقتی به دوستان خود خوش آمد می گوئید، آیا معموالً: 7

 سر تکان می دهید و سالم می کنید؟  -لفا

 لبخند می زنید، دست می دهید وسالم می کنید؟   -ب

 آنان را در آغوش می کشید؟  -ج

 

داستان زندگیش  شوید و او سعی کند شما را به شنیدن  اگر در هواپیما با غریبه ای مالل آور آشنا 8

 ترغیب کند، آیا: 

 با تأسف می گوئید که همیشه با افرادی مانند او برخورد می کنید؟  -لفا

 هایش گوش فرا می دهید؟  با عالقه به حرف  -ب

 سخنش را قطع  می کنید و به مطالعۀ کتابتان مشغول می شوید؟  -ج

 

روزنامه ها مطلبی بنویسید، می   آیا در این مورد که ممکن است در صفحۀ مربوط به مشکالت مردم در  9

 اندیشید؟ 



 

 

 بله  -ج   شاید  -ب   مطمئناً خیر  -لفا

 

 خصوصی از شما می شود ، آیا:  در یک مصاحبۀ شغلی ، سؤاالتی شخصی و  10

 ناراحت و خشمگین شده واز پاسخ دادن خودداری می کنید؟  -لفا

 باآرامش ، آنچه را که مناسب تشخیص می دهید ، بیان می کنید؟-ب

 با وجودی که ازمطرح شدن چنین سؤاالتی دلخور می شوید ، اما به آنها پاسخ می دهید؟ -ج

 

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

 

 آیا: کسی را در آن سوی خیابان می بینید که مطمئنید او را می شناسید، 25

 به راهتان ادامه می دهید ؟ -لفا

 سوی خیابان می روید؟  پرسی به آن  احوال  برای عرض سالم و  -ب

 . دست تکان می دهید اما اگر او پاسخ نگفت به راهتان ادامه می دهید   -ج

به گوشتان می رسد که یکی از دوستانتان دربارۀ شما دچار سوء تفاهم شده و از دستتان عصبانی است ،   26

 آیا:

 بالفاصله با او تماس می گیرید تا توضیح دهید؟  -لفا

 ها می کنید تا موضوع سوء تفاهم را خودش حل کند؟ او را در حال خودش ر -ب

 منتظر فرصتی مناسب می مانید تا با او تماس بگیرید اما دربارۀ سوء تفاهم حرفی به میان نمی آورید؟   -ج

 

 با هدایایی که خوشتان نمی آید ، چه کار می کنید؟  27

 بالفاصله آنها را سر به نیست می کنید ؟  -لفا

 ای آنها را نگهداری می کنید؟ با لطف و عنایت ویژه  -ب

 آنها را پنهان می کنید و صرفاً وقتی که هدیه دهنده برای دیدار شما می آید ، آنها را بیرون می آورید؟   -ج

 

 آیا تظاهرات ، آئین های مذهبی یا مراسم ملی :  28

 هیچگونه احساساتی را در شما بر نمی انگیزند؟  -لفا

 برانگیخته واشک  را در چشمانتان جاری می کنند؟ احساسات شما را  -ب

 موجب خجالت و شرمندگی شما می شوند؟   -ج



 

 

 

 آیا بدون هیچگونه دلیل آشکار یا واقعی می ترسید؟ 29

 هرگز  -ج   گاهی  -ب   اغلب  -لفا

 

 کدام یک از جمالت زیر بیشتر در مورد شما صدق می کند؟ 30

 کنم. در اعتماد به احساساتم محتاط عمل می    -لفا

 احساساتم راهنمای اصلی رفتارم هستند. -ب

 احساسات مهم نیستند بلکه نتایج مهم اند. -ج

 

 

 


