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مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال  47ماده
چمذر لاعغ ّغتیذ .
The Adult Self-Expression Scale
Gay‚ Melvin & Hollandsworth‚ James & Galassi‚ Johan
پزعؼ ًاهِ سیز تزای جوغ آٍری اعالػات راجغ تِ ؽیَُ ای کِ ؽوا خَد را اتزاس هی کٌیذ  ،عزاحی ؽذُ اعت  .لغفا
تا اًتخاب یک ػذد اس همیاط سیز تِ ّز عَال پاعخ دّیذ  .پاعخ ؽوا تایذ هؾخـ کٌذ کِ تِ عَر کلی در هَلؼیت
ّای هختلف  ،چگًَِ خَد را ًؾاى هی دّیذ  .اگز یک هَلؼیت خاؿ درهَرد ؽوا فذق ًوی کٌذ  ،فکز کٌیذ اگز در
آى هَلؼیت لزار تگیزیذ ؛ چِ ٍاکٌؾی ًؾاى خَاّذ داد ٍ .لت سیادی را فزف یک عَال ًکٌیذ  .اٍلیي پاعخی کِ تِ
ًظزتاى هی رعذ  ،احتواال دلیك تزیي پاعخ خَاّذ تَد .
=ّ4زگش  =3تِ ًذرت  = 2گاّی اٍلات =1هؼوَال ّ =0ویؾِ یا تمزیثا ّویؾِ

 1اگز در فف ایغتادُ تاؽیذ ٍ کغی اس تیزٍى تیایذ ٍ جلَی ؽوا تایغتذ ،تِ اٍ اػتزاك هی کٌیذ ؟ 2آیا تزایتاى دؽَار اعت کِ اس یک دٍعت تخَاّیذ تزای ؽوا کاری اًجام دّذ؟ 3اگز رئیظ یا ًاظز ؽوا درخَاعتی تکٌذ کِ تِ ًظز ؽوا غیز هٌغمی تاؽذ  ،آیا "ًِ گفتي " تزایتاى عخت اعت ؟ 4آیا ًغثت تِ فحثت تا یک غیز ّن جٌظ جذاب کِ در ػیي حال ٍی را هی ؽٌاعیذ  ،تی هیل ّغتیذ ؟5آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ تماضاّای غیز هٌغمی ٍالذیي خَد را رد کٌیذ ؟6آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ تا رئیظ یا ًاظز خَد عالم ٍ تؼارف کٌیذ؟7آیا اگز السم تاؽذ  ،احغاعات هٌفی خَد را ًغثت تِ دیگزاى اتزاس هی کٌیذ ؟8آیا در تحث کزدى تا افزادی کِ آًْا را خَب ًوی ؽٌاعیذ ،تِ فَرت داٍعلثاًِ ًظزات ٍ اعالػات خَد را هغزح هیکٌیذ ؟
 9در یک اجتواع تشرگ  ،اگز فزد عزؽٌاعی کِ ؽوا احتزام سیادی تزای اٍ لائلیذ حضَر داؽتِ تاؽذ ،آیا عؼی هی کٌیذخَد را تِ اٍ هؼزفی کٌیذ ؟
10چٌذ ٍلت یک تار احغاط ػقثاًیت تجای خَد را تِ ٍالذیي خَد اتزاس هی کٌیذ ؟11اگز دٍعتی داؽتِ تاؽیذ کِ هَرد تاییذ ٍالذیي ؽوا ًثاؽذ  ،آیا عؼی هی کٌیذ تِ آًْا کوک کٌیذ تِ آًْا کوک کٌیذکِ یکذیگز را تیؾتز تؾٌاعٌذ ؟

madsg.com

questionnaire1.com

http:// edu-administrators.persianblog.ir

 12اگز در حال تواؽای یک تزًاهِ تلَیشیًَی تغیار جذاب تاؽیذ ٍ یکی اس تغتگاى ًشدیک تزایتاى ایجاد هشاحوت کٌذ ،آیا اس اٍ هی خَاّیذ کِ عاکت تاؽذ ؟
 13آیا در تقوین گیزی تزای چگًَگی فزف اٍلات فزاغت خَد تا دٍعتاى  ،ؽوا ًغش تاثیز گذار ّغتیذ ؟ 14اگز اس دعت ّوغز ً ،اهشد یا دٍعت خَد ػقثاًی تاؽیذ  ،ایا تزایتاى دؽَار اعت کِ ایي را تِ اٍ تگَییذ ؟ 15اگز دٍعتی کِ لَل دادُ تَد ؽوا را تِ یک لزار هْن تزعاًذ  ،یک رتغ لثل لش آى تقوین تگیزد ٍ تگَیذ کِ ًویتَاًذ ایي کار را اًجام تذّذ  ،ایا احغاط ًاراحتی خَد را تِ اٍ ًؾاى هی دّیذ ؟
 16اگز فف خزیذ فزٍؽگاُ ؽلَؽ تاؽذ ٍ ؽوا ػجلِ داؽتِ تاؽیذ  ،آیا اس کغی هی خَاّیذ کِ یکی دٍ للن جٌظ راپیؼ اس اٍ حغاب کٌیذ ؟
 17آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ تماضای دیگزاى را رد کٌیذ ؟ 18اگز رئیظ یا ًاظز ؽوا ػمایذی داؽتِ تاؽذ کِ ؽوا تِ ؽذت تا اى هخالف تاؽیذ  ،آیا تِ خَد اجاسُ هی دّیذ کِ ًظزخَد را اتزاس ًواییذ ؟
 19اگز دٍعت ًشدیکی داؽتِ تاؽیذ کِ ّوغز یا ًاهشد ؽوا اس اٍ خَؽؼ ًیایذ ٍ دائوا اس اٍ اًتماد کٌذ  ،ایا تِ ٍی هیگَییذ کِ تا ًظزػ هخالف ّغتیذ ٍ ًکات هثثت دٍعتتاى را تزایؼ هغزح هی کٌیذ ؟
20آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ اس دیگزاى درخَاعت ّایی تکٌیذ ؟ 21اگز دریک رعتَراى خَب  ،غذایی کِ هَرد ػاللِ ؽوا ًیغت تزایتاى تیاٍرًذ  ،آیا تِ پیؾخذهت تذکز هی دّیذ ؟22آیا خیلی ػذر خَاّی هی کٌیذ ؟ 23آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ در فَرت لشٍم اس ٍالذیي خَد درخَاعتی تکٌیذ ؟ 24ایا تاکیذ هی کٌیذ کِ دیگزاى ّن ٍظایف هزتَط تِ خَدؽاى را تِ درعتی اًجام دٌّذ ؟25آیا "ًِ" گفتي تِ فزٍؽٌذگاى تزایتاى هؾکل اعت ؟ 26آیا اس ایي کِ در جوغ دٍعتاى در هَرد یک تحث تی پزدُ فحثت کٌیذ  ،عفزُ هی رٍیذ ؟ 27آیا ػقثاًیت یا ًاراحتی خَد را در فَرت هٌغمی تَدى  ،تِ رئیظ یا ًاظز خَد ًؾاى هی دّیذ ؟28آیا دیگزاى را تحغیي ٍ توجیذ هی کٌیذ ؟ 29ایا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ اس یک دٍعت ًشدیک درخَاعتی تکٌیذ کِ اًذکی تاػث سحوت ٍی ؽَد ؟ 30اگز یکی اس تغتگاى ًشدیک اس ؽوا درخَاعتی تکٌذ کِ تِ ًظزتاى غیز هٌغمی تیایذ  ،ایا در "ًِ گفتي" تا هؾکلهَاجِ هی ؽَیذ ؟
31-اگز رئیظ یا ًاظز ؽوا چیشی تگَیذ کِ تِ ًظز ؽوا ًادرعت تاؽذ  ،آیا آؽکارا چَى ٍ چزا هی کٌیذ ؟
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 32اگز احغاط کٌیذ کِ داریذ تِ یک دٍعت ػاللوٌذ هی ؽَیذ  ،آیا اتزاس ایي احغاعات تِ اٍ تزایتاى هؾکل اعت ؟ 33آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ کاالیی را کِ خزیذاری ًوَدُ ایذ ٍ اس آى راضی ًیغتیذ  ،پظ تذّیذ؟ 34اگز هافَق ؽوا ٍعظ یک هکالوِ هْن فحثت ؽوا را لغغ کٌذ  ،ایا اس اٍ هی خَاّیذ کِ تا پایاى هکالوِ فثز کٌذ ؟ 35اگز فزدی اس جٌظ هخالف کِ ؽوا توایل تِ هاللات اٍ داؽتِ اعذ  ،در یک هجلظ تِ ؽوا تَجِ ًؾاى دّذ  ،آیاؽوا عز فحثت را تاس خَاّیذ کزد؟
36اگز یکی اس دٍعتاى تِ عَر غیز هٌقفاًِ ای ؽوا را هَرد اًتماد لزار دّذ  ،ایا رًجؼ خَد را تِ اٍ اتزاس هی کٌیذ ؟ 37اگز ٍالذیي ؽوا تخَاٌّذ کِ در آخز ّفتِ تِ آًْا عز تشًیذ ٍ ؽوا تزًاهِ هْوی داؽتِ تاؽیذ  ،ایا تزًاهِ خَد را تغییزهی دّیذ ؟
 38آیا اس عخي گفتي تی پزدُ در هثاحث ٍ هجادالت عفزُ هی رٍیذ ؟ 39اگز دٍعتی پٌج ّشار تَهاى اس ؽوا لزك تگیزد ٍ تؼذ آى را فزاهَػ کٌذ  ،آیا یادآٍری ایي هغالِ تزای ؽوا دؽَاراعت ؟
 40اگز رئیظ یا ًاظز ؽوا تا حذی تا ؽوا ؽَخی کٌذ کِ دیگز تزایتاى خَؽایٌذ ًثاؽذ  ،آیا در اتزاس احغاط ًاخزعٌذی خَد تا هؾکل هَاجِ هی ؽَیذ؟
 41اگز ّوغز ً ،اهشد یا دٍعتتتاى ٍالؼا غیز هٌقفاًِ رفتار کٌذ  ،ایا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ درایي تارُ تِ اٍ چیشیتگَییذ ؟
ٍ 42لتی فزٍؽٌذُ هؼغل کٌذ ٍ ؽوا ػجلِ داؽتِ تاؽیذ  ،آیا تِ اٍ تذکز هی دّیذ ؟ 43اگز در یک آپارتواى سًذگی کٌیذ ٍ فاحة خاًِ ػلی رغن تذکز ؽوا  ،اس تؼویزات خاًِ اهتٌاع ٍرسد  ،آیا پافؾاریخَاّیذ کزد ؟
 44آیا تزای ؽوا دؽَار اعت کِ اس رئیظ یا ًاظز خَد تخَاّیذ کِ اجاسُ تذّذ کوی سٍدتز اس عزکار تزگزدیذ؟ 45آیا در اتزاس احغاعات ػَاعف تِ فَرت کالهی ًغثت تِ ّوغز ً ،اهشد یا دٍعت خَد هؾکل داریذ ؟46آیا ػمایذ ٍ ًظزات خَد را راحت تزای دیگزاى تیاى هی کٌیذ ؟ 47اگز دٍعتی اس ؽوا تماضایی تکٌذ کِ تِ ًظزتاى غیز هٌغمی تاؽذ  ،لادر ّغتیذ کِ درخَاعت اٍ را رد کٌیذ ؟صًذا  ،لَئیظ  .آسهَى ّای ؽخقیت  .تزجوِ تؾارت ٍ حثیة ًضاد  .اًتؾارات آییض ،تْار 1388
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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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