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  سوال50ارزیابی باورهای شخصی ؟ 

Survey of Personal Beliefs 

Ellis‚ Albert 
ثب اعتفبدُ اس . هی خَاّین ًظز ؽوب را در هَرد عجبرت ّبی سیز ثذاًین  . هزدم ایذُ ّب ٍ عقبیذ هتفبٍتی دارًذ

  . گشیٌِ ای را کِ ثیؾتز اس ّوِ ثبٍر ؽوب را راجع ثِ ّز هَرد ًؾبى هی دّذ اًتخبة کٌیذ اعذاد سیز

 کبهال هَافق =1 هَافق= 2کوی هَافق = 3کوی هخبلف = 4هخبلف = 5کبهال هخبلف  =6

 
تَاًذ ٍحؾتٌبک یب فجیع  عزٍ کبر داؽتي ثب ثزخی افزاد هوکي اعت ثغیبر ًبخَؽبیٌذ ثبؽذ ، ٍلی ّزگش ًوی -1

  . ثبؽذ

  ." ًجبیذ ایي کبر را هی کزدم": گَین  ٍقتی هزتکت اؽتجبّی هی ؽَم ، اغلت ثِ خَدم هی -2

  . هزدم ثبیذ کبهال اس قبًَى اطبعت کٌٌذ -3

  ."  ًتَاًن تحول کٌن"ّیچ چیشی ٍجَد ًذارد کِ  -4

 . دعت ٍ پب چلفتی ثَدى در یک جوع ، احغبط ارسػ ؽخصی هزا کبّؼ هی دّذ ًبدیذُ گزفتي ؽذى ، یب -5

 

  . هَقعیت ّبی سًذگی حقیقتب ٍحؾتٌبک ّغتٌذ ثزخی -6

  . تز ثبؽن در ثزخی سهیٌِ ّب حتوب ثبیذ ؽبیغتِ -7

  . ٍالذیي هي ثبیذ در هَرد آى چِ اس هي هی خَاٌّذ هٌطقی ثبؽٌذ -8

  . ثعضی چیشّب ٍجَد دارًذ کِ ًوی تَاًن آى ّب را تحول کٌن -9

  . هي ثِ خبطز هَفقیت ّبی تحصیلی یب ؽغلی ام ثبال ًوی رٍد ارسػ ؽخصی -10

  . ثچِ ّب خیلی ثذ اعت ؽیَُ رفتبر ثعضی -11

  . هزتکت ؽَم ثزخی اؽتجبّبت خیلی ٍاضح را ًجبیذ هطلقب در سًذگی -12

دٌّذ، حتی اگز قَل آى را ثِ هي  ّیچ دلیلی ٍجَد ًذارد دٍعتبى هي آى چِ را کِ هي هی خَاّن اًجبم -13

  . دادُ ثبؽٌذ ٍ ایي کبر ثزای هي هْن ثبؽذ

تَاًن رفتبر آًْب را  هي ًغٌجیذُ ، ؽتبة سدُ یب ًبهٌبعت رفتبر هی کٌٌذ ، ًوی (یب فزسًذاى)ٍقتی دٍعتبى  -14
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  . تحول کٌن

  . ثب هؾبّذُ رفتبر آًْب هی تَاى آى را فْویذ هزدم ثِ دٍ دعتِ خَة ٍ ثذ تقغین هی ؽًَذ کِ -15

  . هی افتذ ثعضی ٍقت ّب اتفبقبت خیلی ثذی -16

  . ّیچ چیش در سًذگی ٍجَد ًذارد کِ هججَر ثِ اًجبم دادى ثبعن -17

  . ثجِ ّب ثبال خزُ ثبیذ یبدثگیزًذ کِ ثِ تعْذات خَد پبیجٌذ ثبعٌذ -18

  . گبّی اٍقبت ًوی تَاًن پیؾزفت ضعیف خَدم را در سهیٌِ تحصیلی یب یب ؽغلی تحول کتن -19

دیگزاى هی ؽَم ، ارسػ  حتی ٍقتی کِ اؽتجبّبت جذی یب پز ّشیٌِ ای هزتکت هی ؽَم ، یب ثبعث رًجؼ -20

  . ّبی ؽخصی هي تغییزی ًوی کٌذ

  . دٍعتؾبى دارم راضی کٌن ، احغبط خیلی ثذی خَاّن داؽت اگز ًتَاًن افزادی را -21

 هَفق تز ثبؽن، ٍلی ّیچ دلیلی ٍجَد ًذارد کِ هججَر ثِ اًجبم (ؽغلی )سهیٌِ تحصیلی  دٍعت دارم کِ در -22

  . ایي کبر ثبؽن

  . داؽتِ ثبؽٌذ هعتقذم کِ هزدم اصال ًجبیذ در هالء عبم رفتبر ًبؽبیغتی -23

  . ًوی تَاًن فؾبر ٍ اعتزط سیبدی را تحول کٌن -24

  . یب عذم تبییذ دٍعتبى یب خبًَادُ ام ارسػ ّبی ؽخصی هزا تغییز ًوی دّذ تبییذ -25

ٍحؾتٌبک  فزدی اس اعضبی خبًَادُ ام دچبر هؾکالت پشؽکی ؽَد ، ًبگَار خَاّذ ثَد ٍلی خیلی اگز -26

  . ًیغت

  . خَثی در آى داؽتِ ثبؽن ّز کبری کِ تصوین ثِ اًجبم آى هی گیزم ثبیذ حتوب عولکزد -27

هثل خَردى پیتشا ثزای صجحبًِ یب ریختي . داؽتِ ثبؽٌذ  هعوَال اؽکبلی ًذارد کِ ًَجَاًبى رفتبر هتفبٍتی -28

  . اتبقؾبى لجبط ّب ٍ کتبة ّب اطزاف

  . کٌن ًوی تَاًن ثعضی اس کبرّبی دٍعتبى یب اعضبی خبًَادُ ام را تحول -29

  .  اعت"ثذی اًغبى"کغی کِ هزتکت گٌبُ هی ؽَد یب هکزرا ثبعث رًجؼ دیگزاى هی ؽَد ،  -30

ثغتزی گزدد ، احغبط خیلی ثذی  اگز یکی اس کغبًی کِ هي دٍعتؼ دارم دچبر هؾکالت رٍاًی ؽَد ٍ -31

  . خَاّن داؽت

  . در سهیٌِ ّبی هْن سًذگین ثِ خَثی پیؼ هی رٍد ثبیذ حتوب هطوئي ؽَم کِ ّوِ چیش -32
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  . چیشّبیی را کِ ثزاین اّویت دارًذ اًجبم دٌّذ دٍعتبى ًشدیک هي ثبیذ -33

 ّبی ًبخَؽبیٌذ ٍ ثزخَردّبی ًبراحت کٌٌذُ ٍ خؾي را ثبدٍعتبًن تحول کٌن هی تَاًن ثِ راحتی هَقعیت -34

.  

هي اس خَدم ثغیبر هْن  اس هي دارًذ ، ثزای ارسؽیبثی (دٍعتبى ، هعلوبى ، اعتبداى)ارسیبثی ّبیی کِ دیگزاى  -35

  . اعت

 ًغٌجیذُ ٍ ًبهٌبعجی دارًذ ، احغبط خیلی ثذی پیذا هی کٌن ٍقتی کِ دٍعتبًن در هالء عبم ثب هي ثزخَرد -36

.  

  . اؽتجبّبتی را کِ هزتکت هی ؽَم ، ًجبیذ هزتکت ؽَم قطعب ثزخی اس -37

  . خبًَادُ ام آى طَر کِ اس آًْب اًتظبر دارم ثب هي رفتبر کٌٌذ دلیلی ًذارد کِ اعضبی -38

  . ثغیبری اس کبرّب خَة پیؼ ًوی رًٍذ ، ٍضعیت غیزقبثل تحول هی ؽَد ٍقتی کِ -39

هی  خَدم را ثزاعبط هَفقیت در کبر یب هذرعِ ٍ یب پیؾزفت ّبی اجتوبعی هَرد ارسیبثی قزار هي اغلت -40

  . دّن

  . ثذی پیؼ خَاّذ آهذ اگز در کبر یب تحصیل ثِ طَر کبهل ثب ؽکغت هَاجِ ؽَم ، ٍضعیت خیلی -41

  . دلیلی ٍجَد ًذارد کِ ثْتز اس ایي کِ ّغتن ثؾَم -42

  . ثعضی چیشّب ّغتٌذ کِ دیگزاى ًجبیذ ثِ ّیچ ٍجِ اًجبم دٌّذ -43

  . افزادی کِ در هحل کبر یب هذرعِ ثب آًْب ّغتن ، چیشّبیی ّغت کِ ًوی تَاًن تحول کٌن در هَرد -44

  . هؾکالت جذی عبطفی یب حقَقی ارسػ ّبی هزا در ًظز خَدم پبییي هی آٍرد -45

سیبدی پَل یب اس دعت  حتی هَقعیت ّبی ثغیبر ثذ ٍ ًبگَار هثل رد ؽذى در اهتحبى یب گن کزدى هقذار -46

  . دادى کبر ًیش فبجعِ ًیغتٌذ

  . هذرعِ یب هحل کبر هزتکت اؽتجبُ ؽَم ، دالیل کبفی ٍجَد دارد ثزای ایي کِ ًجبیذ در -47

  . خبًَادُ ام قطعب ثبیذ ثب هي رفتبری ثْتز اس آى چِ ثزخی اٍقبت دارًذ ، داؽتِ ثبؽٌذ دٍعتبى ٍ -48

  . ٍقتی دٍعتبًن آى طَر کِ هی خَاّن ثب هي رفتبر ًوی کٌٌذ ، ثِ راحتی هی پذیزم -49

هذرعِ ٍ جلت رضبیت ٍالذیي  السم اعت ثِ کَدکبى یبد ثذّین کِ هی تَاًٌذ ثب داؽتي عولکزد هٌبعت در -50
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  .  ثبؽٌذ" پغزاى ٍ دختزاى خَثی"خَد ، 

 1388اًتؾبرات آییض ،ثْبر . تزجوِ ثؾبرت ٍ حجیت ًضاد . آسهَى ّبی ؽخصیت  . صًذا ، لَئیظ
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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