
 

 

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   
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سوال می باشد که توسط کلونیجر طراحی و تنظیم شده است و دارای   125این پرسشنامه مزاج و سرشت دارای 

 ی ( می باشد.  بعد ) همکاری ، خود راهبری و خود فرارو 3
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کنم، حتی اگر اکثر مردم فکر کنند که  منظور سرگرمی و هیجان انتخاب میغالباً چیزهای جدید را به 1

 این کار، وقت تلف کردن است.

  

هایی که باعث ی امور درست پیش خواهد رفت، حتی در موقعیتمعموالً مطمئن هستم که همه 2

 نگرانی اکثر مردم باشد.

  

کنم که قربانی شرایط هستم. غالباً احساس می 3    



 

 

گونه که هستند بپذیرم، حتی زمانی که با من خیلی فرق داشته  توانم دیگران را همانمعموالً می 4

 باشند. 

  

برم. دهند، لذت میاز گرفتن انتقام از کسانی که آزارم می 5    

ام وجود ندارد. کنم که هدف یا معنای چندانی در زندگیاغلب احساس می 6    

حل مشکالت، به آنها  که دیگران دردسر کمتری داشته باشند، دوست دارم در پیدا کردن راهبرای این 7

 کمک کنم. 

  

بینم بیش از نیاز  دست آورم، اما دلیلی نمیام، موفقیت بهبیشتر از آنچه تالش کردهتوانم احتماالً می 8

 معمولی زندگی به خودم فشار آورم. 

  

کنم، حتی زمانی که دیگران احساس های ناآشنا احساس عصبی بودن و نگرانی میغالباً در موقعیت 9

کنند جای نگرانی وجود ندارد.می  

  

دهم، بدون آنکه فکر کنم این امور را در  براساس احساسم در آن لحظه، انجام میاغلب، کارها را  10

دادم. گذشته چگونه انجام می   

  

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

کنم بخشی از یک نیروی معنوی هستم که کل حیات وابسته به آن است.اغلب احساس می 110    

ی دلم را باز نکنم. دهم سفره حتی هنگامی که با دوستان هستم، ترجیح می  111    

که رفتارهای عادی من با اصول و اهداف بلندمدت من هماهنگ است.کنم فکر می  112    

توان آن را  طور کامل نمی اعتقاد دارم که کل حیات به یک نظم و قدرت معنوی وابسته است که به 113

 توصیف نمود. 

  

اولین بار  کنم  دهد: احساس می کنم، اتفاق جالبی رخ میاغلب وقتی به یک چیز معمولی نگاه می 114

بینم.است آن را می  
  

کنم. شوم و احساس نگرانی میدهم، معموالً عصبی میزمانی که کارِ نو و ناآشنایی را انجام می 115    

چه واقعاً در توانم  کنم بیش از آنآورم و تالش میغالباً تا حد خستگی و ازپاافتادن به خودم فشار می 116

 هست، انجام دهم. 

  



 

 

های بسیار قوی مقاومت کنم،  توانم در برابر وسوسهطوری که نمیی من ضعیف است، بهقدرت اراده  117

 حتی اگر بدانم عواقب بدی در انتظارم است.

  

   از دیدن رنج دیگران بیزارم.   118

عالم  در موقع آشفتگی و ناراحتی، معموالً در کنار دوستان و آشنایان احساس بهتری دارم تا در  119

 تنهایی.

  

خواست زیباتر از دیگران بودم. دلم می 120    

ام.ی دیدن یک دوست قدیمیطور که شیفته های بهاری هستم، همانعاشق شکفتن گل 121    

کنم. عنوان یک چالش )مبارزه( و یا فرصت نگاه می های دشوار بهمن معموالً به موقعیت 122    

دارند، باید یاد بگیرند کارها را به روش من انجام دهند. کسانی که با من سر و کار   123    

های خفیف، در مقایسه با اکثر افراد، معموالً اعتماد به  من حتی پس از فشارهای روحی و بیماری 124

کنم. نفس و انرژی خود را حفظ می  

  

   وقتی همه چیز عادی است، معموالً به دنبال چیزی میگردم که هیجانانگیز و تحریککننده باشد. 125

 


