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 مقیاس خود گسستگی

Self-discrepancy Scale 

تا تَجِ تِ هقیاس سیز پاسخ خَد را . عثارتْایی دادُ ضذُ است کِ در آًْا پاسخ صحیح یا غلط ٍجَد ًذارد

 .لطفا تا جایی کِ هوکي است ّیچ هَردی را تذٍى پاسخ ًگذاریذ. اًتخاب کٌیذ

 کاهال هَافقن = 5... هَافقن = 4... تقزیثا هخالفن = 3... هخالفن = 2... کاهال هخالفن = 1

 .خذا را در تیطتز لحظات سًذگی ام احساس هی کٌن .1

 .دٍست دارم خذا را در تواهی لحظات سًذگی ام احساس کٌن .2

 .السم است طَری تاضن کِ خذا را در تواهی لحظات سًذگی ام احساس کٌن .3

 .هعوَال تِ دیگزاى احتزام هی گذارم .4

 .دٍست دارم تِ ّوِ اطزافیاًن احتزام تگذارم .5

 .تیطتز اٍقات هجثَرم تِ دیگزاى احتزام تگذارم .6

 .هعوَال درٍغ ًوی گَین .7

 .دٍست دارم ّیچ ٍقت درٍغ ًگَین .8

 .ًثایذ درٍغ تگَین .9

 .فزد سٍد رًجی ًیستن .10

 .دٍست دارم خیلی سٍد رًج ًثاضن .11

 .فکز هی کٌن ًثایذ فزد سٍد رًجی تَد .12

 .خیلی راحت حزف دلن را تِ ستاى هی آٍرم .13

 .خیلی دلن هی خَاّذ تتَاًن حزف دلن را تشًن .14

 .هي تایذ ایي تَاًایی را داضتِ تاضن کِ حزف دلن را تشًن .15

 .ًواسم را تزک ًوی کٌن .16

 .دٍست دارم ّیچ گاُ ًواسم را تزک ًکٌن .17

 .تزخَد ٍاجة هی داًن کِ ًواسم را تخَاًن .18

 .گاّی ٍقتْا جسادت هی کٌن .19

 .ای کاش ّیچگاُ حسادت ًوی کزدم .20

 .تز هي ٍاجة است کِ حسَد ًثاضن .21
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 .اعتواد تِ ًفس تاالیی دارم .22

 .خیلی دلن هی خَاّذ اعتواد تِ ًفس تاالیی داضتِ تاضن .23

 .یکی اس ضزٍرت ّای سًذگی هي داضتي اعتواد تِ ًفس تاال هی تاضذ .24

 .آدم احساساتی ّستن .25

 .خیلی دلن هی خَاّذ احساساتی ًثاضن .26

 .ًثایذ احساساتی تاضن .27

 1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْای رٍاى ضٌاختی . هٌْاس . کاهثیش، عسکزیاى. هحوَد ، کاهکاری. ساعتچی

  گَیِ است39ساختِ ضذُ است ٍ دارای  (1385)تست تَسط صادق سادُ ، هزضیِ ٍ ساهاًی ، سیاهک 

 E-mail: samani@shirazu.ac.ir  

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

 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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