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 مدیران آموزشی

  فرم کوتاه–مقیاس رگه فراخلقی 

سنجی -آزمون خود

 (1995)سالوی و همکاران 
Trait Meta Scale 

تا هی تَاًیذ . ّر یک از عثارات را تخَاًیذ ٍ هطخص کٌیذ کِ ّر عثارت تا چِ حذ ضوا را خَب تَصیف هی کٌذ

در . صادقاًِ ٍ رٍ راست پاسخ دّیذ، آزهَى تٌْا زهاًی هی تَاًذ هفیذ تاضذ کِ پاسخ ّایتاى دقیق ٍ صحیح تاضذ

.  پاسخ تِ ّر عثارت یکی از گسیٌِ ّای زیر را اًتخاب کٌیذ

کاهال هخالف = 1

تا حذی هخالف = 2

ًِ هخالف ٍ ًِ هَافق = 3

تا حذی هَافق = 4

کاهال هَافق = 5

 5 4 3 2 1 .هي سعی هی کٌن افکار خَب داضتِ تاضن تذٍى تَجِ تِ ایي کِ چقذر احساس تذی دارم (1

      .هردم اگر فکر کٌٌذ ٍ کوتر دچار احساسات ضًَذ زًذگی تْتری خَاٌّذ داضت (2

      .هي فکر ًوی کٌن کِ تَجِ تِ احساسات ٍ ّیجاًْا ارزضی داضتِ تاضذ (3

      .هعوَال تراین خیلی هْن ًیست کِ چِ احساسی دارم (4

      .ترخی اٍقات ًوی تَاًن تگَین چِ احساسی دارم (5

      .تٌذرت آى چِ کِ احساس هی کٌن تراین هثْن است (6

      .احساسات تِ زًذگی جْت هی دٌّذ (7
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 مدیران آموزشی

      .اگرچِ ترخی اٍقات غوگیٌن ، اها ًسثت تِ آیٌذُ خَش تیٌن (8

      .ٍقتی ًاراحتن، هتَجِ هی ضَم کِ چیسّای خَب در زًذگی یک تصَر غلظ است (9

      .هي تِ عول تر اساس آى چِ دل هی گَیذ اعتقاد دارم(10

      .ّیچ گاُ ًوی تَاًن تگَین چِ احساسی دارم(11

      .تْتریي راُ ترای هي جْت ادارُ کردى ٍ ترخَرد تا احساساتن تجرتِ کردى کاهل آى ّاست(12

      .ٍقتی ًاراحتن، ضادی ّا ٍ خَضی ّای زًذگی را تِ خاعر هی آٍرم(13

      .تاٍر ٍ عقایذ هي تستِ تِ ایي کِ چِ احساسی دارم ، تعییر هی کٌذ(14

      .هي اغلة تِ احساساتن ًسثت تِ اهَر هختلف آگاّی دارم(15

      .هعوَال آى چِ کِ احساس هی کٌن تراین هثْن است(16

      .یک فرد ًثایذ ّیچگاُ تِ ٍسیلِ احساسات ٍ ّیجاى ّایص ّذایت ضَد(17

      .هي ّرگس تسلین احساسات ٍ ّیجاى ّاین ًوی ضَم(18

      .اگرچِ گاّی خَضحالن، ًسثت تِ آیٌذُ تذتیٌن(19

      .هي تا ّیجاى ّا ٍ احساساتن هطکلی ًذارم(20
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 مدیران آموزشی

      .هي تِ ایي کِ چِ احساسی دارم تَجِ زیادی هی کٌن(21

      .ًوی تَاًن احساساتن را درک کٌن(22

      .هي تِ احساساتن تَجِ زیادی ًوی کٌن(23

      .اغلة درتارُ احساساتن فکر هی کٌن(24

      .هي هی داًن کِ دٍ تعالٍُ دٍ در ٍاقع هی ضَد پاًسدُ(25

      .هعوَال احساساتن تراین خیلی رٍضي است(26

      .تذٍى تَجِ تِ ایي کِ چقذر احساس تذی دارم سعی هی کٌن تِ اهَر خَضایٌذ فکر کٌن(27

      .ٍجَد احساسات در اًساى ّا یک ضعف است(28

      .هي هعوَال هی داًن چِ احساسی درتارُ یک چیس دارم(29

      .هعوَال فکر کردى در هَرد ّیجاى ّا ٍ احساسات ٍقت تلف کردى است(30

      .تقریثا ّویطِ تِ عَر دقیق هی داًن کِ چِ احساسی دارم(31

تررسی ارتثاط سثک ّا دلثستگی ٍ َّش ّیجاًی در داًطجَیاى هرکس ترتیت . رهضاًی، هحوَد ٍ رسَلی ، رضا 

 1388. پایاى ًاهِ دٍرُ کارداًی . هعلن ضْیذ تْطتی تْراى 

تررسی پیاهذّای ّیجاًی سثک ّای دلثستگی در . ضوس اسفٌذآتاد، حسي ٍ عْواسثی، ضْرام . رهضاًی، ٍلی اهلل 

 38-48 صص 1386. فصلٌاهِ پژٍّص در سالهت رٍاى ضٌاختی . داًطجَیاى 
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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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