
مهارت هاى حل مسیله یارِ پویا آزمون

 :تاریخ اجرا:                    تحصیالت:      جنسیت:          سن:                                 نام و نام خانوادگی

 ×را با عالمت  مقابل هر عبارتهاي ارائه شده در دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ را با عباراتهر یک از  لطفاً
 .استنظر واقعی و دقیق شما مدنظر  بدیهی است اظهار. انتخاب نمایید

 کم زیاد خیلی زیاد ها تعبار ردیف

 .دهممن کارهایم را با هدف انجام می 1
 .گردم نه مقصردنبال راهکار می در مواجهه با مشکالت به 2
 .کنمدر مشکالت زندگی همیشه یاري خدا را احساس می 3
 .اندیشمو هم به دیگران می هنگام برخورد با مشکالتم هم به خود 4
 .کنمشوم احساس ناامیدي میزمانی که با مشکالت روبرو می 5
 .یابمراهکار را درون خود می براي حل مشکالتم غالباً 6
 .تواند مشکالت من را حل کند خودم هستممی بیشتر اندیشم که کسی که همواره به این می 7
 .قابله با مشکالتم امید دارمام براي مبه توانایی 8
 .بینمزا را در خود میهاي مسالهتوانایی کنترل موقعیت 9
 .بینمقدرت کنترل مشکالتم را در خودم می 10
 .اندیشمبراي مواجهه با مشکالتم به چندین راهکار می غالباً 11
 .براي انجام درست کارهایم طرح و برنامه دارم 12
 .مندم که از راهکارهاي جدید استفاده کنمگام مواجهه با مشکالت عالقههن 13
.بینمتوانایی ارائه راهکارهاي جدید را براي حل مشکالت در خودم می 14
 .شودمن معتقدم که تمرکز روي یک راهکار باعث حل مشکل نمی 15
 .اندیشمبه حل مشکل در خارج از وجودم و در محیط بیرون می 16
 .کننده است گیرم برایم خشنودتصمیماتی را که براي حل مشکالتم می معموالً 17
 .بینمبه هنگام مواجهه با یک موقعیت جدید توانایی کنترل مشکل را در خودم می 18
 .ریزي استبا برنامه کنم معموالًهایی را که براي مقابله با مشکالت انتخاب میراه 19
 .رسدبه نتیجه دلخواه می ریزي من براي حل مشکالت معموالًبرنامه 20
 .اندیشمبه گذشت زمان نمی براي حل مشکالت صرفاً 21
 .ها راهکار خوبی براي مقابله با مشکالت استمندي از زمان و فرصتمعتقد هستم بهره 22
 .حل شود تمام تالش من این است که مشکالت به طریقی عاقالنه 23
 .له را پاك کردأله باید صورت مسأاعتقاد ندارم که براي حل مس 24
 .کنمبینم و در ذهنم مرور میدقت می له مسائل را بهأبراي حل مس 25
 .دارمهاي خوبی برمیدر برخورد با مشکالتم قدم غالباً 26
 .افزایدکند بلکه بر آن میمیتنها مشکالت را حل ن معتقدم که برداشتن قدم بعد نه 27
 .کنم نه محدودیت براي زندگیعنوان عاملی براي رشد و پیشرفت تلقی می مشکالت را به 28
 .تصور من این است که مشکالت طبیعی هستند و جزئی از زندگی ما 29
 .ستمچنین ه بیند و من نیز اینفرد توانمند کسی است که جنبه مثبت موقعیت را می 30


