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 پیشگفتار:
 هیعاى قٌبذت هب اظ  ی ایي هجوَِٖ، اٞعٍزى ثط ؟ ّسٜ اظ تْیِآیس ٦بض هی  پبضُ ثِ چِ ایي ٍض٠

ثْجَز ٞطاّن آٍضزى ی٥ اه٧بى ثطای ٍ هتٗب٢ت آى،   ،ذَز ٍ زیگطاى ّبی ذهلتٍ ّب   حؿبؾیت

 ای ّطچٌس اًس٤ اظ اظ ایي َطی١، تب اًساظُ ینتب قبیس ثتَاًهبى اؾت.  ٦یٟیت ضٍاثٍ اًؿبًی

  .ث٧بّینزض ضٍاثٍ اًؿبًی  ّب ّب ٍ گؿؿت آقٟتگی

 اظ ٞطٌّگی ثِ ٞطٌّگ زیگط ٍ ّب اظ ٞطزی ثِ ٞطز زیگط،  ّب ٍ حؿبؾیت ؾت ٦ِ ذهلت سیْیث

ّب اؾت ٦ِ زض ٦ٌبض ّط گعیٌِ، جبیی  ّب ٍ ذهلت هتٟبٍت اؾت. ثِ زلیل ّویي ًؿجی ثَزى حؿیبؾت

گصاضی تٗییي قسُ، تب اٞطاز هیعاى ذَقبیٌسی یب ًبذَقبیٌسی ّط هَضز ضا ثؿتِ ثِ  الهتثطای ٖ

 ّبی ذَز ٍ ٞطٌّگ ذَز، زض آى یبززاقت ٦ٌٌس. ٍیػگی

  ،ًٍُیؿت؛ ی٥ ٖول ثَزى نحجت اظ زضؾت ٍ ٚلٍّوبًَُض ٦ِ زض ازاهِ ذَاّیس زیس، زض ایي جع 

 ٖولی ٍ ًِ زض ًٓط گطٞتِ قسُ اؾت نحیحٖولی ، ًِ زض حًَض ی٥ زٍؾت ثبزگلَظزىثطای ًوًَِ، 

اؾت یب ثطای هب ٍ یب زیگطی آظاضًسُ  ؾٗی ثط ایي ثَزُ اؾت ٦ِ ثجیٌین آیب ثبزگلَ ظزىثل٧ِ تٌْب ٚلٍ؛ 

ًِ ًكبى زازى زضؾتی یب  ّب، ّب ٍ حؿبؾیت ذهلتاظ ثطضؾی ّسٜ هب اظ ایي ضٍ، زض ایي جعٍُ . ًِ

هؿئلِ ایي  اؾت.ثَزُ ض قٌبؾبًسى آًْب ثِ زیگطاى قٌبذتي ٍ ّویٌَُنطٞبً  ًبزضؾتی آًْب، ثل٧ِ

ثِ جبی  ضؾس ٦ِ الظم ثِ ًٓط هی، ینتٗبهلی ه١َٞ زاقتِ ثبق زیگطاىثب  ینذَاّ اگط هیاؾت ٦ِ 

ّب ٍ  تالـ ثیَْزُ ثطای ًكبى زازى زضؾتی یب ًبزضؾتی ٞالى ذهلت یب ثْوبى حؿبؾیت، ذهلت

ثِ ایي  .آًْب ضا لحبِ ٦ٌین ی٧سیگطتبضهبى ثب زض ضٞ ّبی ی٧سیگط ضا ثِ ضؾویت قٌبذتِ ٍ حؿبؾیت

ًِ ٍ ایي ٦بض ضا ؛ زض حًَض اٍ ثبزگلَ ًعًینن، یّؿت ی٥ زٍؾتتطتیت، هو٧ي اؾت ٌّگبهی ٦ِ ًعز 

ثِ  ب٦ِ زٍؾت هزّین  اًجبم اقتجبُ اؾت ثل٧ِ ثِ ایي زلیل ی٥ ٖول  ثبزگلَظزىثِ ایي زلیل ٦ِ 

  ی زٍؾتی ن ٍ ّویٌَُض ذَاّبى ازاهِیاظ آًجب ٦ِ اٍ ضا زٍؾت زاض بایي هَئَ حؿبؾیت زاضز ٍ ه

 . نی٦ٌزض حًَض اٍ ضٖبیت ایي هَئَ ضا تب حس هو٧ي  ّؿتین ثب اٍ

 تبثیط ِ ٚبلجبً  ،ثِ تٌْبیی، ش٦ط قسُ زض ایي هجوَِٖ اظ هَاضز یی٧اٖتٌبیی ثِ  ثیهتص٦ط قس ٦ِ  یسثب

ب آًْب ث یب ّوطاُ قسىِت٧طاض ایي هَاضز ٍ/ لی٧ي ؛ًساضزی ٞطز ثب ؾبیطیي  ضاث٦ُِیٟیت چٌساًی زض 

قطایٍ ضا ثطای ثِ  ،ؾؿت ًوَزى تسضیجی پیًَس ٞطز ثب اَطاٞیبى تَاًس اظ َطی١ هی ،ؾبیط هَاضز

 ٞطاّن ؾبظز.  ًؿبًیضٍاثٍ ا یرتيان٧ُب٤ ٍ اظ ّن گؿ تٌف، ٍجَز آهسى

 یب پٌس ٍ ًهیحت ٢لوساز قَز.  ،ٍ ًْیی اهط  ًبهِ ایي ه٣بلِ ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیس ثِ ٌَٖاى ی٥ اؾبؼ

ی اهطی یب زؾتَضی ٦ِ  ی هتي هكبّسُ ذَاّیس ٦طز زض ایي ه٣بلِ ّیچ گعاضُ ّوبًَُض ٦ِ زض ازاهِ

اًجبم اهط ذبنی ضا ثِ هب تَنیِ ٦ٌس ٍ یب هب ضا اظ اًجبم ٦بضی ًْی ٦ٌس ٍجَز ًساضز. ّط ٞطزی هرتبض 

ذَیف قرهب ً تهوین ثگیطز. ّسٜ ایي ه٣بلِ تٌْب اؾت ٦ِ زض هَضز ٦ویت ٍ ٦یٟیت ضٍاثٍ اًؿبًی 

ٍ زیگطاى  ذَز ضٞتبضی ّبی ّب ٍ ٍیػگی حؿبؾیت ی قٌبذت ایي ثَزُ اؾت ٦ِ ثِ اٞطازی ٦ِ زٚسِٚ
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ّبیی ٦ِ هبیل ثِ ثط٢طاضی اضتجبٌ  قًَس ٍ ثتَاًٌس ثب اًؿبىضا زاضًس ٦و٥ ٦ٌس تب ثِ ّسٜ ذَز ًعزی٥ 

 ٢طاض ؾبظًس.ثط تط ٍ ه١َٞ تط ای هح٧ن ّؿتٌس ضاثُِ

 ثِ ثبٍض ًگبضًسُ، ٍجَز ایي اؾتٟبزُ ٦طز، اهب  هرتلّٝبی  ّب ٍ گطٍُ تَاى زض جوٕ اظ ایي جعٍُ هی

ًبهِ یب هَاضزی اظ ایي زؾت، ثِ ٌَٖاى ی٥ ٍاحس زضؾی زض ه٣بَٕ ضاٌّوبیی ٍ زثیطؾتبى  قٌبذت

 اهطی يطٍضی اؾت. 

 ٍیطایف  تب زض ی ذَز ضا ثِ ایي آزضؼ ثٟطؾتیس اهب هٌهٟبًِ ،ضحوبًِ پیكٌْبزّب ٍ اًت٣بزّبی ثی

  suseleng@yahoo.com: ثٗسی ایي جعٍُ لحبِ قًَس

 

 

 زیگط یثِ اهیس قَض                                                                

 ...زیگط هیساًی                                                                                                          

                                                                                                 

 

 

آضـ حؿیٌیبى                                                                                            

    1931 اضزیجْكت                                                                                  



 

 بخش اول
  حضور دیگریدر               
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 هر مورد  به چه میزان برای شما خوشاینذ یا ناخوشاینذ است؟

 ومرٌ دَید. -2+ تا 2بر مبىای میسان خًشایىدی یا واخًشایىدی از __  در  

 شایىد= بسیار واخً -2= واخًشایىد  ي عدد  -1تفايت، عدد  += خًشایىد، عدد . = بی1+= بسیار خًشایىد، 2عدد 
 

 هر مورد، برای شخصِ مورد بررسی تا چه حذ صحت دارد؟

 ومرٌ دَید. 2تا  0گیرد از  بر مبىای تعداد دفعاتی کٍ ایه کار صًرت میدر  )     ( 

 = چىیه است2= گاَی ايقات، ي عدد 1، عدد چىیه ویست =0عدد 

 زّس هیٖط٠ ثَی ف ثسى یب لجبؾ. )    ( 

  ٦ٌس ضا تویع هییف ّب ظیط ًبذي ،هيحًَض زض .)    ( 

 گیطز. )    ( ّبی زؾتف ضا هی زض حًَض هي ًبذي 

 گیطز. )    ( ّبی پبیف ضا هی زض حًَض هي ًبذي 

  َیسگ هیثب زّبى پط ؾري. )    ( 

  ،زّس.  ٍ ... هیتطقی زّبًف ثَی ؾیط، پیبظ)    ( 

  ِّبی  زض گَقِ ،بم نحجت یب زض حبلت ٖبزیٌّگث

 )    ( .قَز زّبًف ٦ٝ ٍ ثعا٠ جوٕ هی

  ذَضز. هیپط ؾط ٍ نسا ٍ ثب هلچ هلَچ چیعی )    ( 

 ِٚصا ذَضزى اَطاٜ زّبًف ٦ثیٝ اؾت.  )    ( ٌّگبم 

  ،هبًس.  )    ( ّبیف ٚصا ثب٢ی هی ثیي زًساىپؽ اظ ٚصا 

  ٍ ّبیف  زًساىزض حًَض هي ثِ تویع ٦طزى زّبى

زًساى، هؿَا٤  پطزاظز. )ثب زؾت، ذالل زًساى، ًد هی

)    ( )...ٍ 

  ٌس٦ هیؾطِٞ  /یبُٖؿِ ٍزیگطاى ًعزی٥ نَضت. )    ( 

 ِقَز هیجوٕ چط٤  چكوبًفی  زض گَق. )    ( 

 ًّسز هیثَی ثس ف زّب.  )    ( 

 .زهبٚف آٍیعاى اؾت )    (  

 )    ( .زاذل گَقف ٦ثیٝ اؾت 

  ٦ٌس هیتویع  هيحًَض زض ذَز ضا زاذل گَـ یب ثیٌی.    

)    ( 

 ی ذَز ضاه٧طض ثسى یب هَّبثِ ََض  هيض حًَض ز 

 )    ( .بضاًسذ هی

 ضٍز.  زض حًَض هي ثب ظذن، جَـ ٍ ٚیطُ  ٍض هی)     (  

 زٌّس هی ثَی ثس فیّب پبّب یب جَضاة. )    ( 

 كس.٦ اـ ضا ثبال هی تطقحبتِ ثیٌی )    ( 

 اؾتؾَضاخ  فّبی جَضاةپبضُ یب ّبیف  لجبؼ.  )    ( 

 ّبیف چط٤ٍ اؾت ٍ اتَ ًساضز.  لجبؼ)     ( 

  ٌس٦ هیتٝ  ضٍی ظهیيثط. )    ( 

  ٜ٦ٌس هیٝ تٍُ  خاَ زؾتكَیی زضٚصا ٌّگبم ِ نط.  )    ( 

  ظًس. هَضز چیعّبی ثس حطٜ هینطٜ ٚصا زضحیي)    ( 

 َیسق هی زض آقپطذبًِضا  فزؾت ٍ نَضت. )    ( 

  لجبؾف ضا  ٦ٌس هیثبظ ضا ظیپ قلَاضـ  هيزض حًَض ٍ

 )    (. ٦ٌس هیهطتت 

 ٦ٌس.  زض حًَض هي هَّبی ثسًف ضا هی)    ( 

 ُی ذَز ٍض  زض حًَض هي ثب ثسى، هَ، لجبؼ یب چْط

 )    (ضٍز.  هی

 ِ٦ٌس.   ی ٞیعی٧ی )حطین( ذَز ضا ثب هي ضٖبیت ًوی ٞبنل

)    ( 

 )    ( .ذَـ لجبؼ ًیؿت 

 ٍهس اؾت ٍ ٢ٍت ظیبزی ضا نطٜ ؾط ٍ  ذیلی پیط

 ٦ٌس. )    ( ٍيٗف هی
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 ٦ٌس. هثل  اظ پَقف ٍ آضایف ًبهتٗبضٜ اؾتٟبزُ هی

 ّبی ًبهتٗبضٜ  )    ( ّبی هَی یب لجبؼ هسل

 ٦كس.  )    ( زض حًَض هي )ٍ ٖالضٚن توبیلن( ؾیگبض هی 

 ً قَیس.  ویپؽ اظ ثیطٍى آهسى اظ تَالت زؾتبًف ضا   

)    ( 

  اًساظز. )     (  زاذل چبُ تَالت هیزؾتوبل ٦بٚصی ضا 

 قَیس.  پؽ اظ اؾتٟبزُ اظ تَالت، چبُ تَالت ضا تویع ًوی

)     ( 

  پؽ اظ اؾتٟبزُ اظ تَالت ثطای هسَٞٔ، ؾیَٟى ضا

 ٦كس. )     ( ًوی

  ِپؽ اظ اؾتٟبزُ اظ نبثَى، هَّبی نَضت یب ثسًف ث

 اًس. )     ( نبثَى چؿیجسُ

 اظ حوبم، هَّبی ؾط یب ثسًف ضا اظ پؽ اظ اؾتٟبز ُ

 ٦ٌس. )     ( ظهیي ٍ ؾطچبُ جوٕ ًوی

  ُاظ تیٙ انالح، حَلِ یب نبثَى قرهی زیگطاى اؾتٟبز

 ٦ٌس. )     (  هی

 ٦ٌس. )     ( )ٞطز هص٦ط( ایؿتبزُ ازضاض هی 

 ضا ثسٍى گصاقتي زض  اـ  )ٞطز هًَث( ًَاض ثْساقتی

 (   )  اًساظز. ؾتی٥ زاذل ؾُل ظثبلِ هیپال

 ّبی  ٦بٚصی هطثٌَ ثِ ٞٗبلیت ٦بًسٍم یب زؾتوبل

اـ ضا زض ؾُل ظثبلِ ٍ زض هٗطو زیس  جٌؿی

  )     (اًساظز. هی

 قَیس. ویؽ اظ ٍاضز قسى ثِ ذبًِ زؾتبًف ضا ًپ )    ( 

  ًِقَز.  هیثب ٦ٟف ٍاضز ذب)    ( 

 ظًس ٦ٟكف ضا ٍا٦ؽ ًوی .)    ( 

 ًِٓیط )ّبی ٍاگیطزاض  ثیوبضی ثب ٍجَز اثتال ث

زض جوٕ حًَض ( هبذَضزگی قسیس، آثلِ هطَٚى ٍ ...ؾط

 )    ( .٦ٌس هیپیسا 

  ِ٦ٌس هیًگبُ هي ثیف اظ حس ث. )    ( 

  ًسظ هی ثبزگلَ هيزض حًَض. )    ( 

  ٦ٌس هیثبز اظ ه٣ٗسـ ذبضج  هيزض حًَض. )    ( 

  ٦ٌس. هینحجت  زض هَضز هؿبئل جٌؿی هيزض حًَض    

)    ( 

  نحجت  يس هصّجی زض هَضز هؿبئل هيزض حًَض

 )    ( ٦ٌس. هی

  ٦ٌس. هیزض هَضز هؿبئل هصّجی نحجت زض حًَض هي   

)    ( 

 قلَاض ٍ یب ، ّبی ضاحت هثلِ پیطاّي آؾتیي حل٣ِ لجبؼ

 )    ( .پَقس هی٦َتبُ 

 اؾتًبهطتت  ـْبّط)    ( . 

 گصاضز.  ٍؾبیل ضا پؽ اظ اؾتٟبزُ ؾط جبی ذَزقبى ًوی

)    ( 

  هص٦ط اؾت،( نَضتف ضا ثِ ق٧لی ًبهطتت ٍ )اگط

ّب زؾت  ًبّوگَى )ثِ ََضی ٦ِ هَّبی ثطذی ٢ؿوت

 ٦ٌس. )    ( هبًس( انالح هی ًرَضزُ ثب٢ی هی

 ّبیی اظ ثسًف ٦ِ زض  )اگط هًَث اؾت،( هَّبی ثرف

ّب یب پبّب یب  ٢طاض زاضز )هثالً زؾت هٗطو زیس هي

 (   ٦ٌس.  )  ز٢ت انالح هی نَضت( ضا ًبهطتت ٍ ثی

 ّبیی اظ ثسًف ٦ِ زض  )اگط هًَث اؾت،( هَّبی ثرف

ّب یب پبّب یب  ٢طاض زاضز )هثالً زؾت هٗطو زیس هي

 ٦ٌس. )    ( نَضت( ضا انالح ًوی

  اگط هص٦ط اؾت(، هَّبی ثسًف )ؾیٌِ، ثبظٍ( زض(

 هٗطو زیس ّؿتٌس. )    (

  پَقكف ََضی اؾت ٦ِ ظیط ثٛلف زض هٗطو زیس ًَٔ

 اؾت. )    ( 

 ِثَؾس، یب ًَاظـ  اـ ضا هی زض حًَض هي، هٗك٢َ

 )    (٦ٌس.  هی

  ٦ٟف یب جَضاة ثسثَیف ضا زض ًٞبی ٖوَهی زض

 آٍضز. )    ( هی

  ٢بق١ ٍ چٌگبل ذَزـ ضا زض ْطٜ ٚصای ٖوَهی ٍاضز

 ٦ٌس.  )    (
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 )    ( .پبقٌِ یب ٦ٝ پبیف ٦ثیٝ اؾت 

 ظًس. )    ( ثیطٍى اظ زؾتكَیی هؿَا٤ هی 

 ٦كس. )    (  ًَقیسًی ضا َّضت هی 

 ٦كس. )    ( ذَاة هي زضاظ هی ضٍی هالِٞ، ثبلف یب ترت 

 ٦ٌس.  هیّبیف ؾط ٍ نسای ظیبزی تَلیس  ٌّگبم ٞٗبلیت

٦طزى ثب نسای ثلٌس، آٍاظ  )ثب ٦بضّبیی ًٓیط نحجت

ذَاًسى، ؾَت ظزى، گَـ زازى ثِ هَؾی٣ی، توبقبی 

پٌجطُ ضا ثب  تلَیعیَى، ْطٜ قؿتي، جبضٍ ٦طزى، زض ٍ

ّبی پط  نسا ثؿتي، ثب نسای ثلٌس ٢سم ثطزاقتي، ثبظی

 ؾط ٍ نسا ٍ ...(  )    (

  ِی ظیبزی تَلیس ؾط ٍ نسا ذَاة ّؿتن،ٌّگبهی ٦

 )    (.     ٦ٌس هی

  اؾتٟبزُ  ض٦ی٥ّب ٍ هٟبّین  ، اظ ٍاغُهيزض حًَض

 )    (  .٦ٌس هی

  گٟتگَّبی ََالًی ٍ ثِ ثب هَثبیل  هيزض حًَض

 )    (. طزاظزپ هیٚیطيطٍضی 

 ض هؿبئل زقَز ٍ  ای ثطاین ٢بئل ًوی حطین قرهی

 )    (٦كس.  ام ؾط٤ هی ذهَنی ظًسگی

 ثطزاض ًیؿت،  ثب هي زض  هَضز هؿبئلی ٦ِ ثطاین قَذی

 )    (٦ٌس.  قَذی هی

 ِاحتطام هي، ثِ ق٧لی   ثب اقربل هَضز ٖال٢ ٍ

 )    (٦ٌس.  آهیع ٍ ّوطاُ ثب توؿرط ثطذَضز هی تَّیي

  تروِچیعّبی پط ؾط ٍ نسا هثل ذیبض هيزض حًَض ، ،

ّبی ثی ؾط ٍ  ذهَل زض هحیٍ ثِ. )ذَضز هی چیپؽ ٍ ...

 )    ( (نسا

  ذٌسز هیثلٌس ثؿیبض ثب نسای زض حًَض هي)    ( . 

  ٌس.٦ هینحجت  ثب نسای ثلٌسزض حًَض هي )    ( 

  ٦ٌس. هیثب نسای ثلٌس ؾطِٞ یب ُٖؿِ زض حًَض هي)    ( 

  زٍاج ظازض الگَی )ذَاُ  جٌؿی هي-قطی٥ ٖبَٟیثب

یب گطم  ظًس هیثیف اظ حس الظم حطٜ ( ٚیط اظ آىثبقس یب 

   )    (٦ٌس.  ، یب قَذی هیگیطز هی

 ثِ  )ؾگ، گطثِ، ّوؿتط ٍ ...( ثب ذَز حیَاى ذبًگی

  )    (. ّوطاُ زاضز

 ِّبیف هعاحن  یف ضا ًساضز ٍ ثچِ ّب َّای ثچِ یب ثچ

   )    (قًَس.  زیگطاى هی

 اؾتذطاـ  ثلٌس یب گَـ فنسای ظًگ هَثبیل .)    ( 

 ٦ٌس.  ثِ ٌَٖاى قَذی، اقیبء ضا ثِ ؾوت هي پطتبة هی 

)    ( 

 قَز. )     ( ثِ ثسًن ذیطُ هی 

 ظًس.  جْت زؾت هی ثِ ثسًن ثی(    ) 

  ٢طو گطٞتِ، زیطتط اظ  هيٍؾبیل یب پَلی ضا ٦ِ اظ

 گطزاًس. )    ( هَٖس ه٣طض ثبظ هی

  ٢طو گطٞتِ، ثبظ هي ٍؾبیل یب پَلی ضا ٦ِ اظ

 گطزاًس.  )    ( ًوی

  ثب اقیبیی ٦ِ ثِ ق٧ل اهبًت زض اذتیبض اٍؾت ٍ یب آًْب

 ضا ٢طو گطٞتِ اؾت ثطذَضز ًبهٌبؾجی زاضز. )    (

  ِهثل ٦تبة،  گطٞتي ٍؾبئل ٍ تٗل٣بتن ثطای ٢طو هيث(

ضا تحتِ  هطا٦ٌس ٍ  لجبؼ، لَاظم ثط٢ی ٍ ...( انطاض هی

 زّس. )    ( ٞكبض ٢طاض هی

 ٦ٌس. )هثال  اؾتٟبزُ هیام  ثسٍى اجبظُ اظ ٍؾبیل قرهی

، زؾت ثطزى ثِ   ط٤ ٦كیسى ثِ زاذلِ یرچبلِ ذبًِؾ

ٍ زاذل ٦یٟن، اؾتٟبزُ اظ هَثبیلن، اؾتٟبزُ اظ ٚصاین 

)    ( )... 

  ضا ثب زیگطاى زض هیبى ٢بثل اٖتوبز ًیؿت ٍ اؾطاضم

 )    ( گصاضز.  هی

 ّبیكبى هؿرطُ ٍ  ّب ٍ ًبتَاًی زیگطاى ضا ثِ زلیل ٣ًم

 ٦ٌس. )     ( تح٣یط هی

 ٦ٌس. )    ( اظ ذَزـ ثؿیبض تٗطیٝ هی 

 زّس ٍ اْْبض  ضاجٕ ثِ هؿبئلی ٦ِ اَالٔ ًساضز، ًٓط هی

  )     (٦ٌس.  ل هیًٞ

 ّ٦ؽ ضا ٢جَل ًساضز. )    ( یچ 
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  ثب زیگطاى ضٞتبضی ّوطاُ ثب تَّیي، توؿرط ٍ تح٣یط

 زاضز. )    (

 ٦ٌس ٍ ٖالئ١ ٍ ٣ٖبیس ذَز ضا ثِ  هؿتٌجساًِ ثطذَضز هی

 ٦ٌس.  )    ( جوٕ تحویل هی

 زّس. قسى ًوی ی هُطح ضـ ثِ زیگطاى اجبظُثب ضٞتب)    ( 

 ظًس. )    (  زض هَضز اًجبم ٦بضّب ظیط ٢َلف هی 

 گَیس. )    ( زضٍ٘ هی 

 ظًس.  ثلَٜ هی)    ( 

 آیس. )    ( زیط ؾط ٢طاض هی 

 قَز. )    ( ؾط ٢طاض حبيط ًوی 

  آٍضز.  )    ( هی هيهك٧التف ضا ثطای 

 ُِاًتٓبض تَجِ ظیبزی زاضز. )    (ی زٍؾتبًِ زض ضاث ، 

 ٜاؾت تب تَلیس٦ٌٌسُ. ثِ   ٦ٌٌسُ زض ضاثُِ، ثیكتط ههط

قَز  هٌس هی ثْطُّب ٍ اه٧بًبتن  هٌٗی ٦ِ اظ تَاًبییایي 

ای  ثیٟعایس یب زض ه٣بثل، زض ظهیٌِآ٧ًِ ثط آًْب چیعی  ثی

 )    (  ٞطاّن آٍضز.اه٧بًی ثطای هي 

  ؾیبؾی ٞطزی ٞٗبل اؾت.   -اجتوبٖیاظ ًٓط)    ( 

 اجتوبٖی ًساضز. )    (-یتَجْی ثِ هؿبئل ؾیبؾ                                                  

 ٦ٌس:  هی جؿوبًیّبی  ٖالضٚن هیل زیگطی ثب اٍ قَذی

ًٓیط تطؾبًسى، ق٦َِ ٦طزى زیگطاى ثب يطثِ ظزى ثِ 

 ََض ًبگْبًی ثِ ثسى آًْب. 

 ٦ٌس: ًٓیط  ّبی ضٍاًی هی ٖالضٚن هیل زیگطی ثب اٍ قَذی

تي زیگطاى، اقبضُ ثِ هَيَٖی ٦ِ ؾط ثِ ؾط گصاق

 )    (  ثطای ٞطز ًبضاحت ٦ٌٌسُ اؾت ٍ ... 

 گصاضز.  ٦ٌس ٍ ؾط٦بض هی زیگطاى ضا ٞیلن هی)    ( 

 ِ٦ٌس. )    ( ا٧ٌٞی هی زض هیبى اًٖبی جوٕ تٟط٢ 

 ِّب، ؾیٌوب ٍ  ّب، هؿبٞطات ّبی جوٗی )هْوبًی زض ثطًبه

پطزاذت ّبی پَلی هطثٌَ ثِ ذَزـ ضا  ...( ّعیٌِ

٦ٌس ٍ یب تٌْب ظهبًی ٦ِ ثِ اٍ گَقعز ثكَز ا٢سام ثِ  ًوی

)الجتِ زض هَاضزی ٦ِ هب اظ  .٦ٌس پطزاذت ؾْن ذَز هی

ّب هْوبى ٦ؿی ّؿتین ایي ثحث هُطح  ًٓط ّعیٌِ

 ًیؿت( )    (

 ظًس. ضٞتبضّبیی ًٓیط  زؾت ثِ ضٞتبضّبی ذُطًب٤ هی

ض اًجبم حط٦بت ذُطًب٤ ٌّگبم ضاًٌسگی، ٌّگبم حًَض ز

 ّبی ٖوَهی، ظیط پب گصاقتي تبثَّبی جبهِٗ  )    ( ه٧بى

  ٍ ٜزض ی٥ ؾطی هؿبئل ثیف اظ حس انطاض، تٗبض

)هثال ً ثطای ذَضزى یب ههطٜ چیعی یب  .٦ٌس پبٞكبضی هی

 ضٞتي ثِ جبیی( )    (

 ًساضگص ت ٍ ٚبلت ا٢ٍبت ضا ثِ ؾ٧َت هی٦ن حطٜ اؾ.  

)    ( 

 ظًس.  پطحطٜ اؾت ٍ ٚبلت ا٢ٍبت حطٜ هی)    ( 

 هال٢بت ٦طز. )    ( تٌْبتَاى اٍ ضا  ًوی 

 )    ( .زیساض اٍ زقَاض اؾت 

  ضٍز. )    ( ثِ زیساض زیگطاى هی ّوبٌّگیثسٍى 

 )    ( .اظ ؾط ٍا ٦طزى اٍ ٦بض زقَاضی اؾت 

 ٕقَز. )    ( ّب حبيط هی ثسٍى زَٖت زض جو 

 ٦ٌس. )    ( ثیف اظ حس ًعز زیگطاى ا٢بهت هی 

 تطیي هك٧لی ًبضاحت  ذیلی حؿبؼ اؾت ٍ ثِ ٦َچ٥

 )    (قَز.  هی

 )    ( .ثسثیي اؾت 

 ثیي اؾت.  )    ( ذَـ 

  .ذیلی حؿبثگط اؾت)    ( 

 اؾت. پَل٧ی  ٍ  گطا ذیلی هبزی)    ( 

  ٦ٌس. )    ( هی ی اٍ ٢ًبٍت ٚیبة زیگطی، زضثبضُزض 

 ٦ٌس. )    ( زض ٚیبة زیگطی، اظ اٍ ثسگَیی هی 

 زض ثؿیبضی زّس.  اٖوبلی هربلٝ ٌّجبضّبی جوٕ اًجبم هی

ّبی  قَذیتَاًٌس ایٌْب ثبقٌس:  ّب ایي اٖوبل هی اظ جوٕ

ّبی  ض٦ی٥، َطح لُیِٟ ّبی ظًٌسُ، ث٧بض ثطزىِ ٍاغُ  ٦الهی

ّبی پطذبقگطاًِ، ذیٍ ٦طزى اٞطاز    ، ثطذَضزًبهٌبؾت

)    ( 
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 ّیجبًی جوٕ ضا زض  –ٌّگبم حًَض زض جوٕ، حبلت ٖبَٟی

ًكٌبؼ اؾت. )هثالً  گیطز ٍ ثِ انُالح ه٢َٗیت ًٓط ًوی

٦ٌس ٍ یب زض ی٥ جكي،  زض ی٥ جوٕ ٖعازاض ذَقحبلی هی

ّبیی  ٖجَؼ ٍ ًبضاحت اؾت( )هٌَٓض اًجبم ٞٗبلیت

ّبی جوٕ ًیؿت. ثل٧ِ هٌَٓض  هتٟبٍت ثب ٞٗبلیت

ّبیی اؾت ٦ِ زض تٌب٢ى ثب ٞٗبلیت جوٕ اؾت.(   ٞٗبلیت

    () 

 زّس ٦ِ ثطای  ٌّگبم حًَض زض جوٕ ٦بضّبیی اًجبم هی

ا٦ثط اٞطاز جبلت تَجِ ًیؿت )هثال ً ثحث ٦طزى ضاجٕ ثِ 

 هَيَٖبت ًبآقٌب، قرهی ٍ ...(   )    (

 ٦ٌس.  زض جوٕ ثب ی٥ یب زٍ ًٟط اظ اًٖبی جوٕ ذلَت هی   

)     ( 

 ذَز قرهی  َض زض جوٕ، ثِ اًجبم ٦بضّبیًٌّگبم ح

٦ٌس یب ثب  قطٍٔ ثِ ٦تبة ذَاًسى هی . هثالًپطزاظز هی

 قَز. )     ( هَثبیلف هكَٛل هی

 ّبی ًبهٌبؾت )ثِ جع زض هَاضز ايُطاضی( ثِ  زض ؾبٖت

 ضٍز. )    ( ظًس یب ثِ زیساض آًْب هی زیگطاى تلٟي هی

  ،٦ٌس هَاز هرسض ههطٜ هیزض حًَض هي. )    ( 

  ،٦ٌس. هكطٍثبت ال٧لی ههطٜ هیزض حًَض هي )    ( 

 اٞتس زضهیاٞطاز هصّجی  ثب)    ( . 

  اٞتس زضهیثب اٞطاز ٚیطهصّجی)    ( . 

  ثسٍى زلیل ٦بٞی، ثِ زضٍى ظًسگی قرهی زیگطی

 ٦كس. )    ( ؾط٤ هی

 اًگبضاًِ  آهیع یب ؾْل ثب ٍؾبیل زیگطاى ثطذَضز تَّیي

ی ًبزضؾت اظ زٍضثیي یب ل٥ ٦طزى  زاضز )هثال ً اؾتٟبزُ

 (   ی ٞطز( )  ّبی هَضز ٖال٢ِ ٧ٖؽ

 ٌِس ٍ ذَزـ ضا زؾت ٦ ًٟؿی هی ثیف اظ حس ق٧ؿت

 )    ( گیطز. پبییي هی

  هًُطة اؾت ٍ ايُطاة ذَز ضا ثِ زیگطاى ًیع هٌت٣ل

 ٦ٌس. )    ( هی

 ذیبلی ذَز ضا ثِ زیگطاى ًیع هٌت٣ل  ذیبل اؾت ٍ ثی ثی

 ٦ٌس. )    ( هی

 گیطز.  ّوِ چیع ضا ذیلی جسی هی)    ( 

 گیطز.  ّوِ چیع ضا قَذی هی)    ( 

 ٦ٌس. )    ( جلت تَجِ هیذَاّس  ثِ ّط ق٧لی هی 

  ّبی زیگط  ثب زیسگبُثب ّسٜ جلت تَجِ، ثِ هربلٟت

 )    ( پطزاظز.   هی

 ظًس ٍ اظ ّوِ چیع ق٧بیت ٍ/یب اًت٣بز  ذیلی ٚط هی

 ٦ٌس. )     ( هی

 قَز.  اّل حعة ثبز اؾت ٍ ثب ّط جطیبًی ّوطاُ هی)    ( 

 ٦ٌس. ذیلی لّٟ ٢لن نحجت هی )    ( 

 )     ( .ذؿیؽ اؾت  

  .ذَزذَاُ اؾت)     (  

 اؾت.  ًػازپطؾت)     (  

  ثبٍض زاضز.  هبٍضاءالُجیِٗثِ اهَض)     (  

  ثبٍض ًساضز.  هبٍضاءالُجیِٗثِ اهَض)     ( 

 ٍثِ ق٧ل ٦الهی یب ی٧ؿطُ ثب زیگطاى ّبی ٖوَهی  زض هحی

 )     (اٞتس.  زض هیٞیعی٧ی 

 زّس.  پیَؾتِ ثِ هي پٌس ٍ ًهیحت هی)     ( 

 تَاى ثِ حبل ذَز ثَز، پیَؾتِ ثب  ی٥ لحِٓ ٦ٌبض اٍ ًوی

 )     (گیطز.  ظًس یب ثِ ٦بضت ٦بض هی تَ حطٜ هی



 

 مدوبخش 
 گفتگوهنگام 
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 هر مورد  به چه میزان برای شما خوشاینذ یا ناخوشاینذ است؟

 ومرٌ دَید. -2+ تا 2بر مبىای میسان خًشایىدی یا واخًشایىدی از __  در  

 = بسیار واخًشایىد -2= واخًشایىد  ي عدد  -1عدد تفايت،  += خًشایىد، عدد . = بی1+= بسیار خًشایىد، 2عدد 
 

 هر مورد، برای شخصِ مورد بررسی تا چه حذ صحت دارد؟

 ومرٌ دَید. 2تا  0گیرد از  بر مبىای تعداد دفعاتی کٍ ایه کار صًرت میدر  )     ( 

 = چىیه است2= گاَی ايقات، ي عدد 1، عدد چىیه ویست =0عدد 

 

 پطز ٍ  حیي گٟتگَ پیَؾتِ اظ ایي قبذِ ثِ آى قبذِ هی

 ٦ٌس. )    ( هَئَ ضا َٖو هی

 ِهثالً»ّب ًٓیط ِ  ٦الم حیي گٟتگَ ثِ ََض ثیجب ثطذی ت٧ی» ،

ٍ « ذَاّی، ًرَاّی»، «ثِ ٢َل هٗطٍٜ»، «زض ٍا٢ٕ»

 ٦ٌس. )    ( ض هیاهثبل آى ضا ت٧طا

 ِّبیف اًؿجبم ًساضًس. اظ ی٥ هَئَ قطٍٔ  گٟت

 آٍضز.  )    ( ٦ٌس ٍ ًْبیتب ً اظ هَئَ زیگطی ؾط زض هی هی

 ّبیی ٦ِ ثِ  ثحث)ٚیط اظ . پطز هی پیَؾتِ ثِ هیبى ؾرٌن

نَضت َطٞیي  تَا١ٍٞ ٍ ثب هكبض٦ت  ،ضٍـ جسلی

 )    ( (.گیطز هی

 ٢طاض  هيهٗیٌی ًؿجت ثِ  ی زض ظاٍیِ ٌّگبم ؾري گٟتي

 )    (.  زّس هیٍ پیَؾتِ ه٧بى ذَز ضا تٛییط  گیطز ویً

 ًٓیط ثبظی ثب اًگكتبى، ثبظی ثب هَّبی ط٦بتی ايبٞی ح

 زّس. اًجبم هیهكبثِ  ی، ًبذي ذَضزى ٍ اٖوبلذَز

« ظثبى ثسى»)هٌَٓض اظ حط٦بت ايبٞی، اؾتٟبزُ اظ 

 )    ( ًیؿت(

  ًَگبُ ذَز ضا ثِ ٦ٌس ٍ  ثِ هي ًگبُ ًویٌّگبم گٟتگ

 )    (. ٦ٌس هیهٌحطٜ  ی زیگطؾوت

 زّس، اهب ٍاًوَز  ٌّگبم گٟتگَ ثِ ؾرٌبى هي گَـ ًوی

 زّس. )    ( ٦ٌس ٦ِ زاضز گَـ هی هی

 ُ٦ٌس  پیَؾتِ نحجت هیی ذجط ثسٍى حط٦ت،  هثل گَیٌس

ّبیف(  ٍ ؾبیط اًسام ّب ّب، زؾت اظ ظثبى ثسى )چكن ٍ

 )    (٦ٌس.  اؾتٟبزُ ًوی

  اؾت. ٦ٌس ؾطٖت ؾري گٟتٌف)    ( 

 ٌؾطیٕ اؾت فؾطٖت ؾري گٟت .)    ( 

  هثال ً گٟتگَ اظ َطی١)اًجبم ٦بضّبی زیگط حیي گٟتگَ، ثب 

گٟتگَ ضا ٢ُٕ  (...، گٟتگَ ثب قرم ؾَم ٍهَثبیل

 )    (. ٦ٌس هی

 َثب اًگكت یب  ،ثِ هٌَٓض جلت تَجِ قرم ثِ گٟتگ

ٌس. ٦ هیظًس یب ثِ آى اقبضُ  طز ه٣بثل هیزؾت ثِ ثسى ٞ

 )    ( (ذهَل ثِ ََض ه٧طضِ ث)

  ٦ٌس هیاؾتٟبزُ  «اؾتسالل»ثِ ٌَٖاى  «توثیل»اظ. )    ( 

 ٦ٌس هیاؾتٟبزُ ٍ پطجعئیبت  ّبی ََالًی اظ هثبل . )    ( 

 ثِ انُالح  ًساضًسثب ی٧سیگط اضتجبٌ ه٣ٌُی ف جوالت ٍ

 )    ( ظًٌس. ثِ ی٧سیگط ظیطلٌگی هی

 گیطز. )    ( هٌَٓضم ضا ًوی 

 ثطای َطٜ ه٣بثل ًبآقٌب اظ ٦لوبتی ٦ِ ٚبلجبً  گٟتگَ ٌّگبم

ترههی ٍ یب ٦لوبت ِ  ٦لوبتِ هثالً) ٦ٌس هیاؾتٟبزُ  اؾت

 )    (. (ّبی زیگط ظثبى

 ٦كس. ؾرٌبًف ثِ زضاظا هی )    ( 

 ِ٦ٌین گٟتگَ هیی هَيَٖبت تجطثی  زض ظهیٌِ ٌّگبهی ٦ 

.  ًیؿتهؿتٌس ٍ ّوطاُ ثب قَاّس ٍ هساض٤  ،ؾرٌبًف

)    ( 

 ًساضز٦ٌتطل  فٌّگبم گٟتگَ ثط َٖاَٝ ٍ ّیجبًبت .      

)    ( 
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  ّط لحِٓ  ًساضًسؾرٌبًف ضثُی ثِ هَئَ هَضز ثحث ٍ

آ٧ًِ  ٦ٌس ثی هیثِ هَيَٖی جسیس ٍ یب هتٟبٍت اقبضُ 

 )    (   س.اـ هكرم ٦ٌ ى ٢جلیاضتجبٌ آى ضا ثب ؾرٌب

 ً َتَاًس هٌَٓض ذَز ضا ضٍقي ٦ٌس ٍ  ویٌّگبم گٟتگ

ذَاّس ثطؾس. ثِ ایي  ای هی ًكبى زّس ٦ِ ثِ چِ ًتیجِ

تطتیت، هو٧ي اؾت چٌسیي ز٢ی٣ِ ؾري ثگَیس ٍ زض 

٦ِ هٌَٓض اٍ اظ ایي هثبل یب  تَاى ْٞویس ًویاًتْب 

ای  یجِذَاّس اظ آى چِ ًت اؾتسالل ٍ ... چیؿت ٍ هی

 )    (ثگیطز. 

  َزّس ٍ  گَـ ًویثِ ؾرٌبى ؾبیط اٞطاز حبيط زض گٟتگ

 )    (  ٦ٌس. هی پبٞكبضیيٕ ذَز اتٌْب ثط هَ

 ُاٞطاز، ثِ ّبی  ثِ جبی ٣ًس ٍ ثِ چبلف ٦كیسى زیسگب 

 )    (. طزاظزپ هی قرهیت اٞطازٍ تح٣یط  توؿرطتحلیل، 

 ُّبی هجْن ٍ چٌسپْلَ  ثسٍى ضٍقي ٦طزى هٌٗبی ٍاغ

اظ آًْب اؾتٟبزُ  )ًٓیط آظازی، ٖسالت، ٖك١ ٍ ...(،

 )    (. ٦ٌس هی

 ُزّس.  گٟتي ًوی ی ؾري ثِ زیگطاى اجبظ)    ( 

 ٦ٌس ٦ِ ثِ توبم ح٣ی٣ت زؾت پیسا ٦طزُ اؾت ٍ  ٧ٞط هی

 )    (  اـ اًت٣بل آى ثِ زیگطاى اؾت. تٌْب ٍْیِٟ

 زّس. زض هیبى گٟتگَ، ثِ ؾي َطٜ ه٣بثل اضجبٔ هی )    ( 

  زّس.       ثِ جٌؽ َطٜ ه٣بثل اضجبٔ هی هیبى گٟتگَزض

)    ( 

  ٔزض هیبى گٟتگَ ثِ هسض٤ تحهیلی ٞطز ه٣بثل اضجب

 )    ( زّس.  هی

 ِاٖتٌب ًكبى  ی ثحث ثی ذَز ضا ثِ ؾطاًجبم ٍ ًتیج

 )    (زّس.  هی

  ًٓط قرهی ذَز ضا زض هَضز هَئَ ثِ ٌَٖاى ی٥

 )    (ظًس.  ح٣ی٣ت ٖبم جب هی

 تت ؾیبؾی، اجتوبٖی، ٧ٞطی یب ٢َهیت ٞطز ثِ زلیل ه٧

 ثَزى لیجطال ثَزى، ثَزى، هبض٦ؿیؿت )هؿلوبىه٣بثل 

اؾتسالل اٍ ضا ثبَل ٖبضٜ ثَزى، ٦ُطز ثَزى ٍ ...( 

 )    ( زّس. زاًس یب ثِ ؾرٌبى اٍ تَجِ ٦بٞی ًكبى ًوی هی

 َُثِ  زیگطی،گٟتي  ی ؾري ثِ زلیل ؾج٥ ٍ قی

 ()    ٦ٌس.  ّبی اٍ تَجِ ًوی گٟتِ

 ُِظًس. )    ( هی  زض هیبى ثحث، زؾت ثِ هٛبل 

 ًِی ثحث، ٍ ٌّگبم ًبذَقبیٌس ثَزًس گٟتگَ  زض هیب

 ٦ٌس. )    ( ًبگْبى نحٌِ ضا تط٤ هی

 زّس. )    ( ی٥ چیع ضا زُ ثبض تَيیح هی 

 آیس ٦ِ ٢جالً هَيَٖی ضا هُطح ٦طزُ ٍ آى ضا  یبزـ ًوی

 ٦ٌس. )    ( زٍثبضُ هُطح هی

 ٜ٦ٌس. )    ( ضا تحطیٝ قسُ ثبظگَ هیّبی زیگطاى  حط 

 ظًس. )    ( ْٞوس اهب ذَز ضا ثِ ًْٟویسى هی هی 

  ثطای ٢ُٕ گٟتگَ ٍ/یب هٌحطٜ ٦طزى ثحث ثِ توبؼ

 )    ( قَز. ثسًی، یب ٦بضّبی زیگط هتَؾل هی

 زّس. )     ( هَيَٖی ٦ِ حل قسُ ضا ٦ف هی 
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 هٌتكط قسُ اؾت:          
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