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آزمون خود شکوفایی Self-Actualization Questionnaire
پشسطٌاهِ صیش یک تالش است بشای اًذاصُ گیشی هفَْم خَد ضکَفایی ضوا  ،بشای تعییي چگًَگی سسیذى ضوا
بِ ایي ّذف دستَسالعول صیش سا دًبال کٌیذ ٍ .بش اساس هقیاس صیش  ،دٍس عذد هَسد ًظشتاى خط بکطیذ.
 =6کاهال هَافق =5هَافق ً =4سبتا هَافق ً=3سبتا هخالف  =2هخالف  =1کاهال هخالف
 .1هي اص ّیچ یک اص ّیجاًْاین احساس ضشهساسی ًوی کٌن .

654321

 .2احساس هی کٌن آًچِ دیگشاى اص هي اًتظاس داسًذ [ ،بایذ] اًجام دّن.

654321

 .3هي هعتقذم هشدم راتا خَب ّستٌذ ٍ هی تَاى بِ آى ّا اعتواد کشد.

654321

 .4هي احساس هی کٌن ًسبت بِ آى ّایی کِ دٍست داسم عصباًی ًوی ضَم.

654321

 .5آًچِ هي اًجام هی دّن بایذ ّویطِ هَسد تاییذ دیگشاى قشاس گیشد.

654321

 .6هي ًاتَاًی ّا ٍ ضعف ّای خَد سا ًوی پزیشم.

654321

 .7هي هی تَاًن هشدم سا دٍست داضتِ باضن(هثل هشدم باضن) بذٍى آى کِ آى ّا سا تاییذ

654321

کٌن.
 .8هي اص ضکست هی تشسن.

654321

 .9هي اص کَضص بشای تجضیِ ٍ تحلیل هسائل پیچیذُ اجتٌاب هی کٌن.

654321

 .10بْتش است بشای خَدت باضی تا بشای هشدم.

654321

ّ .11یچ هاهَسیتی دس صًذگی بِ هي دادُ ًطذُ کِ خَد سا ٍقف [آى] کٌن.

654321

 .12هي هی تَاًن احساساتن سا بیاى کٌن حتی ٍقتی کِ هوکي است آى ّا پیاهذ ًاخَضایٌذی 6 5 4 3 2 1
داضتِ باضٌذ.
 .13هي احساس ًوی کٌن هسؤٍل باضن [کِ] بِ کسی کوک کٌن .

654321

 .14تشس اص بی کفایتی هشا آصاس هی دّذ.

654321

 .15دٍستن داسًذ ،چَى دٍستطاى داسم.

654321

بشاًیگاى ،گشی جی .آصهَى سٍاى ضٌاسی  :فعالیت ّای کاسبشدی یادگیشی  .تشجوِ فشیذُ ًبَی آل آقا  .اًتطاسات
اهیش کبیش
تست فقط بشای داًص آهَصاى داسای ستبِ دسصذی است  ،کِ بِ ًظش هی سسذ هشبَط بِ ایشاى ًباضذ.
madsg.com

questionnaire1.com

کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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