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 آزمون سنجش رشد روانی اریکسون 

  مراحل : نهفتگی ، بلوغ و نوجوانی و اوایل بزرگسالی

Sample of Erikson’s Psychological Growth: Constantinople (1969)  

در کىار  7تا  9اقتثاس ضذٌ است . تا وًضته عذدی از  "9191کىستاوتیىً پل ، "مادٌ آزمًن َای زیر از مقیاس 

  . َر عثارت ، وطان دَیذ کٍ َریک از آوُا چقذر تا خصًصیات ضما تىاسة دارد

را تىًیسیذ.  7امال متىاسة تا ضمٍ تاضذ؛ عذد را کىار آن تىًیسیذ، اگر ک 9اگر عثارت کامال تی ارتثاط تاضذ عذد 

را اوتخاب  7-9اگر عثارت وٍ چىذان تی ارتثط ي وٍ چىذان متىاسة تا ضما تاضذ، عذد وسدیکتر تٍ متًسط مقیاس 

 .کىیذ

 

  تا يجذان ي سخت کًش -1

  .َرگس ومی داوذ چٍ احساسی دارد -2

  .وسثت تٍ دیگران احساس َم دردی می کىذ -3

  تىُا تسیار -4

  .تٍ دیگران کامال اعتماد دارد -5

  .ومی تًاوذ تٍ آرزيَایص تحقق تثخطذ -6

  .جذّی است، معیارَای تاالیی دارد -7

  .می کًضذ آرام تٍ وظر ترسذ -8

  .تٍ راحتی رياتط صمیماوٍ ترقرار می کىذ -9

  .وسثت تٍ عقایذ دیگران تی تًجٍ است -10

  طثیعی ي اصیل -11

  .کار چىذاوی از اي تر ومی آیذ واکارآمذ، -12

چارلس اس. کارير ي مایکل اف . ضی یر . وظریٍ َای ضخصیت . ترجمٍ احمذ يرضًاوی . معايوت فرَىگی آستان 

  9771قذس رضًی . 

وظر سایت: گًیٍ َا تخطی از یک اتسار است . ساقٍ اتسار تًسط ایه سایت تغییر کردٌ است . از يیژگی َای ريان 

  .اطالعی دردست ویستسىجی آزمًن 
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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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