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٨٧ 

 

  پیوست ت: مقیاس هیجان خواهی زاکرمن 

شما  يها یژگیوبا  را که آنچه،هردو را با دقت بخوانید و ب  والف است،  شنهادشدهیپوت دو انتخاب متفا يها نهیزمدر 

 بیشتر سازگاري دارد، مشخص کنید

ف
دی

ر
 

 عبارات

1 
 را مالحظه نکنند، يزیچ چیهدارم که مردم سخت سرگرم شوند و  را دوست ییها جشنالف) 

 د و رد مباحث خوب درگیر شوند،دوست دارم که مردم راحت باشن را ییها جشنب) 

2 
 را ببینم، ها آندو یا حتی سه بار  خواهم یموجود دارد که  ییها لمیفالف) 

 دوباره تماشا کنم، توانم ینم، دیگر ام دهید قبالً فیلمی را کهب) 

3 
 ،شدم یمکوهنورد  دوست داشتمالف) 

 ،اندازند یمبه خطر  يبفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنورد توانم ینمب) 

4 
 ،دیآ یمبوي بدن بدم  هر نوعاز الف) 

 بوهاي بدن را دوست دارم، برخی ازب) 

5 
 ،شوم یمیکسانی ببینم، کسل  يها افهیق هرروز که نیااز الف) 

 ،شوم یمآشنا و عادي خوشحال  يها افهیقاز دیدن ب) 

6 
 وجود داشته باشد، شدن گمبگردم، حتی اگر امکان  ییاتنه به ناآشنادوست دارم در شهرها و یا در مناطق الف) 

 راهنما همراه باشم، با یک دهم یم، ترجیح ناآشنابراي دیدن یک محیط 
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٨٨ 

 

7 
 ، دوست ندارم،.زنند یمحرف  ها آنیا ناراحت کردن  به دیگران واردکردنافرادي را که فقط براي شوك الف) 

 است، کننده کسلا انجام بدهند، براي من بگویند ی خواهند یم آن چه دیگران ینیب شیپب) 

8 
 کنم، دوست ندارم، ینیب شیپفیلم یا نمایشی را که بتوانم رویدادهاي آن را  معموالًالف) 

 ،شوم ینمکنم، ناراحت  ینیب شیپاز تماشاي فیلم یا نمایشی که بتوانم رویدادهاي آن را ب) 

9 
 ،یا دوست دارم بکشم ام دهیکشحشیش  حال تابهالف) 

 نیستم حشیش بکشم، هرگز حاضرب) 

10 
 خطرناکی دارد، تجربه کنم، را که آثار عجیب یا يا مادهدوست ندارم هر الف) 

 را تجربه کنم، زا توهمدوست دارم برخی مواد 

11 
 ،ندیجو یمافراد منطقی از کارهاي خطرناك دوري الف) 

 دارم به کارهاي کمی خطرناك دست بزنم، گاهی دوستب) 

12 
 ،دیآ ینم، خوشم کنند یم دوست عوض هرروزاز کسانی که لف) ا

 اندازند یمکوهنوردي به خطر  بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با توانم ینمب) 

13 
 ،کنند یممرا ناراحت  ها محركکه  ام شدهمتوجه الف) 

 ).تریاك بکشم مثالًتجربه کنم،( يا تازه يها محركدوست دارم ب) 

14 
 ،ام نخورده، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز روم یمبه رستوران  وقتیالف) 

 تا پشیمان نشوم شناسم یمکه  دهم یمغذایی را سفارش ب) 

15 
 مسافرت را تماشا کنم، يها عکسیا  کار تازهدوست دارم بازي افراد الف) 

 ،کند یممسافرت مرا کسل  يها عکسیا دیدن  کار تازهبه بازي افراد  نگاه کردنب) 

16 
 دوست دارم اسکی روي آب یاد بگیرم،الف) 

 دوست ندارم اسکی روي آب یاد بگیرم،ب) 

17 
 یاد بگیرم، يسوار موجدوست دارم الف) 

 بگیرم، یاد يسوار موجدوست ندارم ب) 

18 
 کنم یا تقویم داشته باشم، مسیر را تعیین قبالًدوست دارم به مسافرت بروم بدون ان که الف) 

 را به دقت تعیین کنم، ، دوست دارم مسیر و زمانروم یمبه مسافرت  وقتیب) 

19 
 دوستان بسیار عادي داشته باشم، دهم یمترجیح الف) 

 دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم، مثل خوانندگان و نوازندگان،ب) 

20 
 ،شدم یمدوست داشتم کوهنورد الف) 

 اندازند یمندگی خود را با کوهنوردي به خطر چگونه ز بفهمم که مردم توانم ینمب) 

21 
 خلبانی یاد بگیرم، دوست ندارمالف) 

 .دوست دارم خلبانی یاد بگیرمب) 

22 
 افراد همجنس باز را گوش دهم، يها حرفدارم  دوستالف) 

 ،کنم یماز هر فرد همجنس باز فرار ب) 

23 
 دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم،الف) 

 هواپیما را دوست ندارم، چه با چتر نجات چه با وسیله دیگر، قوط ازسب) 

24 
 نیستند،. ینیب شیپقابل  اصالًکه  دهم یمدوستانی را ترجیح الف) 

 است، ینیب شیپهستند و رفتارشان قابل  اعتماد قابلکه  دهم یم دوستانی را ترجیحب) 

25 
 را تجربه کنم،ندارم که تنها براي سرگرمی، هر چیزي  عالقهالف) 

 یا غیرقانونی باشد، يرعادیغداشته باشم، حتی اگر کمی ترسناك،  يا تازه يها جانیه و ها تجربهدوست دارم ب) 
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26 
 ،دانم یم ها رنگهنر واقعی را در وضوح، تقارن شکل و هماهنگی الف) 

 ،دانم یمنامنظم  يها شکلتند، براي ایجاد  يها رنگزیبایی را در استفاده از ب) 

27 
 دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم،الف) 

 ،شوم یممدت زیادي در اطراف خانه بمانم، خسته  که نیاب) 

28 
 در آب را خیلی دوست دارم، شیرجه رفتنالف) 

 از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نی برم،ب) 

29 
 بی دارند،دوست دارم با افرادي قدم بزنم که ظاهر بسیار جذاالف) 

 دوست دارم با افرادي قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است،ب) 

30 
 معقول شادي کرد،. اندازه بهنیز باید  ها جشنو  ها یعروسهستم که باید در  معتقدالف) 

 رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد، ها جشنو  ها یعروسباید در ب) 

31 
 است، یدبا یببدترین نقص اجتماعی، الف) 

 بدترین نقص اجتماعی، کسل بودن است،ب) 

32 
 تجربه کند، هر فرد باید، پیش از ازدواج، بارها مصاحبت با جنس مخالف راالف) 

 .شوند یمجنس مخالف روبرو  ، باید اولین باري باشد که باکنند یمازدواج  باهمکه  يدونفرب) 

33 
 ،کردم ینم وآمد رفتهستند،  الیخ یبو  کشند یم، تریاك کنند یم حتی اگر پول داشتم، با افرادي که قمارالف) 

 ، همراه باشم.هستند الیخ یبو  کشند یم، تریاك کنند یمکه قمار  یباکسان دوست دارمب) 

34 
 ،کنند یم افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم، هرچند که گاهی به دیگران توهینالف) 

 نفرت دارم، ندکن یماز کسانی که دیگران را مسخره ب) 

35 
 خالف عفت عمومی نگاه کنم، يها لمیفدوست ندارم به الف) 

 برایم جالب است، یراخالقیغ يها لمیفمشاهده ب) 

36 
 ،دهند یمآگاهی مرا تغییر  دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم کهالف) 

 ،میجو یمدوري  ف روند یماز کسانی که دنبال مشروب یا مواد مخدر ب) 

37 
 مردم باید طبق هنجارهاي حاکم بر اجتماع لباس بپوشند،ف) ال

 مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد،ب) 

38 
 به نظر من، دورتر از ساحل شنا کردن، احمقانه است،الف) 

 دوست دارم شنا بلد باشم و تا دورها شنا کنم،ب) 

39 
 ،برند یمرا سر  ام حوصله کننده کسلافراد کند و الف) 

 دهم یمدر او تشخیص  يا تازه زیچ، کنم یمکه مالقات  یهرکسبا ب) 

40 
 ،دانم ینمناشناخته را جایز  به هنگام کوهنوردي، عبور از مسیرهايالف) 

 کشف کنم، به هنگام کوهنوردي، دوست دارم مسیرهاي تازهب) 
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