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  پرسشنامه وابستگی به دیگران

 

ّشیک اص آى ّب سا ثخَاًیذ تب ثذاًیذ تَاًبیی ّب ، احسبسبت ٍ سفتبسّبی  اثتذا.  سَال تشکیل هی شَد 48ایي پشسشٌبهِ اص 

شوب سا هٌؼکس  ثؼذ ثش حست ایي کِ تب چِ اًذاصُ تَاًبیی ّب ، احسبسبت ٍ سفتبسّبی. هی کٌٌذ یب خیش  شوب سا هٌؼکس

  . هی کٌٌذ ، یکی اص ًوشات صیش سا دس ًظش ثگیشیذ

 کبهال هخبلف =1 هخبلف =2 هَافك =3 هَافك کبهال =4

 
  . تشجیح هی دّن تٌْب ثبشن -1

  . ٍلتی تصویوی هی گیشم ، ّویشِ هشَست هی کٌن -2

  . ثْتشیي ثبصدُ هي صهبًی است کِ احسبس هی کٌن دیگشاى تبییذم هی کٌٌذ -3

  . ٍلتی هشیض هی شَم ، دٍست ًذاسم ًبصم سا ثکشٌذ -4

  . تشجیح هی دّن اعبػت کشدى سا ثش دستَس دادى -5

  . ثشاین کبسی اًجبم دٌّذ فکش هی کٌن کِ اگش هشدم ثخَاّذ ، ثیشتش اص ایي هی تَاًٌذ -6

  . پذس ٍ هبدسم ثبشن ٍلتی ثچِ ثَدم ، ثشاین خیلی هْن ثَد کِ هَسد پسٌذ -7

  . ثشای احسبس شبدی ٍ ساحتی ، ثِ دیگشاى ًیبص ًذاسم -8

  .ًذاسد ثشاین خیلی سخت است احسبس کٌن ، کسی کِ دٍستش داسم ، دسثبسُ هي ًظش هسبػذی -9

  . هؼتمذم کِ ثب توبم هسبئل هی تَاًن سٍثشٍ شَم -10

  . سضبیت خبعش خَدم ّستن ّویشِ ثِ فکش -11

  . ًبساحت هی شَم اص ایي فکش کِ یک دٍست صویوی سا اص دست ثذّن ، -12

  . خیلی صٍد ػمبیذ دیگشاى سا هی پزیشم -13

  . حسبة ثبص هی کٌن سٍی خَدم -14

  . خَدم سا هی ثبصم اگش دس دٍس ٍ ثش خَدم کسی ًذاشتِ ثبشن ، ثِ عَس کبهل -15

  . ػصجبًی هی شَم ٍلتی دیگشاى هشا خغب کبس ثِ حسبة هی آٍسًذ ، ثِ شذت -16

  . داشتِ ثبشٌذ ثشاین دشَاس است کِ اص هشدم ثخَاّن تب ًسجت ثِ هي لغف -17

  . دٍست ًذاسم کِ هشدم ثب هي ّن دسدی کٌٌذ -18

  . دیگشاى اًتظبسم سا ثشآٍسدُ ًوی کٌٌذ ، دلسشد هی شَم ٍلتی -19
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  . خیلی ساحت اثتکبس ػول سا ثِ دست هی گیشم دس ثحث ّبی گشٍّی ، -20

  . ثش خَ جوغ کٌن ًیبصی ًذاسم افشاد صیبدی دٍس ٍ -21

  . داسم ثبیذ دس اعشاف خَد کسی داشتِ ثبشن کِ ثِ اٍ ٍاثستگی ػبعفی -22

  . ثبشٌذ ٍلتی ثِ هجبلس جشي هی سٍم ، اًتظبس داسم دیگشاى هشا دٍست داشتِ -23

  . کٌن ٍلتی هغوئي هی شَم کِ فشد دیگشی ثبیذ دستَس ثذّذ ، احسبس ساحتی هی -24

  . ٍلت ثیوبس هی شَم ، تشجیح هی دّن کِ دٍستبى تٌْبین ثگزاسًذ -25

  . ٍلتی دیگشاى هی گَیٌذ کِ کبس خَثی اًجبم دادُ ام ، ثِ شذت احسبس خَشحبلی هی کٌن -26

  .سیٌوبیی اظْبس ًظش کٌن ثیش اص اعالع اص ًظش دیگشاى ، ًوی تَاًن دسثبسُ ثشًبهِ تلَیضیًَی یب فیلن -27

  . خَدم کبسی هْن اًجبم دّن هی تَاًن احسبسبت دیگشاى سا ًبدیذُ ثگیشم تب ثشای -28

  . کٌذ ثِ شخصی ًیبص داسم کِ هشا ثبالتش اص ّوِ تصَس -29

  . دس اجتوبع ثبسّب ، اتفبق افتبدُ کِ هَسد هضاحوت لشاس گشفتِ ام -30

  . ثِ ّیچ کس ًیبص ًذاسم -31

  . تصوین ثگیشم خیلی ثشاین دشَاس است کِ ثتَاًن ثِ تٌْبیی -32

  . کٌن اگش فشد هَسد ػاللِ ام ثِ هَلغ اص ساُ ًشسذ ، فکشّبی ثذی هی -33

  .سا اص آة ثیشٍى ثکشن حتی دس ششایظ دشَاس ، ثذٍى کوک خَاستي اص دیگشاى هی تَاًن گلین خَد -34

  . هی تَاًن ثِ هذت صیبد هٌتظش دیگشاى ثبشن -35

  . حتی ثشای خَدم ًیض دٍست ًذاسم لجبس ثخشم -36

  . خیلی دٍست داسم تٌْب ثبشن -37

  . ثِ ًظش خَدم ، آى چِ ثبیذ اص دیگشاى دسیبفت کٌن ، دسیبفت ًوی کٌن -38

  . است اًجبم ثذّن ٍلتی اشخبصی سا ثشای اٍلیي ثبس هاللبت هی کٌن ، هی تشسن ًتَاًن آى چِ سا کِ الصم -39

اداهِ دّن ، ثِ ششط ایي کِ فشد هَسد ػاللِ ام دس کٌبسم  حتی اگش هشدم اص هي سٍ ثشگشداًٌذ ، هی تَاًن ثِ کبس خَدم -40

  . ثبشذ

  . کِ هجبدا تَی رٍلن ثخَسد ، اص ایجبد ساثغِ ثب دیگشاى خَدداسی هی کٌن اص تشس ایي -41

  . اظْبس ًظش هشدم دسثبسُ هي ، ًوی تَاًذ احسبسبت هشا تحت تبثیش لشاس دّذ -42

  . فکش هی کٌن کِ هشدم ًوی داًٌذ تب چِ اًذاصُ هی تَاًٌذ هشا آصاس دٌّذ -43

  . هغوئي ّستن کِ خَة لضبٍت هی کٌن -44
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  . ثِ آى ّب ًیبص داسم اص دست ثذّن ٍحشت داسم اص ایي کِ ػشك ٍ پشتیجبًی افشادی سا کِ -45

  . خَة سا ًذاسم ٍیژگی ّبی الصم ثشای یک هذیش -46

  . ّیچ دسدی ًوی خَسم اگش فشد هَسد ػاللِ ام عشدم کٌذ ، احسبس خَاّن کشد کِ ثِ -47

  . حشف ّبی هشدم ًبساحتن ًوی کٌذ -48

 1380. ًشش سبٍاالى . اسصشیبثی شخصیت . حوضُ  گٌجی ،: هبخز 
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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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