
 

 

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

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه استاندارد ترس از موفقیت 
 

ان ترس از  و هدف از این پرسشنامه بررسی میزسوال می باشد    19یت دارای  موفق پرسشنامه استاندارد ترس از  

 .مخالفم ( نمره گذاری شده استو بر اساس طیف لیکرت ) بله و   موفقت کارکنان می باشد 

 

 

 سمتی از سواالت:ق
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   این که کارها را آن طور که میتوانم انجام ندهم.گاهی می ترسم از   1

   وقتی کارم را خوب انجام می دهم، تمایل دارم بدانم کهمردم چه می گویند.   2

   هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یکزمینه مورد نفرت قرار گیرم.  3

   میتوانم کار می کنم. گاهی از ترس طرد شدن، خیلی کمتر از آن چه    4

   اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند، می خواهمخود نمایی کنم.   5

6 ====================================================   

   انجام دهم، به عقاید دیگران توجه نمیکنم.وقتی می خواهم کاری   20

   فکر می کنم اگر درکارم موفق شوم، موجب حسادت دیگران خواهم شد.  21

   هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من اسیببرساند.  22

   ناراحت میشوند، اصال نگران نخواهم شد.گر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک زمینه  ا 23



 

 

 

 
 

می ترسم که دیگران مرا، تنها به خاطر تخصصیکه دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم،    24

 دوست داشته باشند.

  

   .میترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار باالیی به دست آورم، فشار زیادی بر من واردشود  25

   ترسم آن قدر اطالعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند.می    26

از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازینسبت به من نداشته    27

 باشند. 

  

   نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم،دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند.   28

   .نگران می شوم که دیگران احساس کنند منمردم را خوب درک می کنم، در نتیجه از من بترسند   29


