پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه ()YSQ-SF
این تست مىارد زیر را ارزیابی می کند:
محرومیتتت هیجتتا ی /رهاشتتد ی/بتتی ثبتتاتی/بتتی اعتمتتاد /بتتدراتار /ا تتاوا
کفتتتتایتی/آستتتتی

پتتتت یر

اجتمتتاعی/بیگتتا گی /قتت

/شتتر /شکستتت/وابستتتگی/بتتی

در برابتتتتر ضتتتترر و بیمتتتتار  /راتتتتتار/ختتتتىد تحتتتتى /اطاعتتتتت /ایثتتتتار /بتتتتازدار

هیجتتتتا ی/معیارهتتتتا

سرسختا ه/استحقاق/بار منشی/خىیشتندار /خىدا ضباطی اکاای.
پرسش امه طرحىاره یا گ بتر پایته مشتاهدا
 205ماده است و برا
ویژ ی ها

ا دازه یر

تجربته شتده تىست

متخصصتا

بتایینی ستاخته شتده استت .ایتن پرسشتنامه خىد اارشتی و دارا

شتا اده طرحتىاره غیرا طبتایی اوییته طراحتی شتده استت .امتا اتر کىتتاه تتر ایتن پرسشتنامه بته دییت داشتتن
دیگر سهىیت اجرا بیشتر مىرد استقبا یرار راته است.

سخه اصلی و از سى

– ااراد ممکن است از این جمله ها برا

استفاده کنند.

تىصیف خىدشا

– یطفا هر جمله را با دیت بخىا ید و ببینید تا چه حد تىصیف درستی از شما می دهد.
– ا ر برا

پاسخ داد خاطر جمع یستید بر پایه چیا

– حتما به تما سئىاال

پاسخ دهید در غیر اینصىر

ردیف

1
2
3

5
6
7
8
9
10

تیجه تست معتبر خىاهد بىد.

کامال

جمله
اغل

غل

بیشتر

تقریبا غل

کسی را داشته ا که از من حمایت کند ،حرف هایش را

با من با د و عمیقا گرا

اتفایاتی باشد که برایم می ااتد.

به طىر کلی ،کسی بىده که به من عاطفه ،محبت و صدایت
شا

دهد.

در بیشتر اویا

این احساس به من دست داده که برا

دیگر  ،شخصی ویژه و ممتاز
در غای

4

که احساس می کنید پاسخ دهید ه بر اساس آ چه اکر می کنید درست است.

اویا

ارد

به شمار می رو .

کسی را داشتم که وایعا به درد د من ىش
وایعی مرا درک

دهد ،مرا بفهمد یا اینکه احساس ها و یازها
کند.

را چگى ه ا جا دهم ،به در

ویتی که می دا ستم کار

شخصی پیدا می شد که مرا صیحت و راهنمایی کند.
به ااراد ادیک خىد خیلی وابسته ا  ،چى می ترسم مبادا
مرا ترک کنند.
آ قدر به دیگرا

آ ها هستم.

یازمند که گرا از دست داد

گرا م مبادا ادیکا م مرا ترک کنند یا مرا به حا خىد رها

کنند.

ویتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دور
می کند ،مأیىس می شى .
برخی اویا

آ قدر گرا

آ هستم که دیگرا

مرا ترک کنند که

آ ها را از خىد دور می کنم.
11

احساس می کنم مرد از من سىدجىیی می کنند.

12

احساس می کنم باید در حضىر دیگرا از خىد محااظت کنم،

13

دیگرا دیر یا زود به من خیا ت می کنند.

14

چى

در غیر این صىر

سبت به ا گیاه ها

عمدا به من آسی

می ز ند.

دیگرا سىءظن شدید دار .
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درست

ا دکی

تقریبا

کامال

است تا

درست

درست

درست

غل
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15
16
17
18

معمىال به طىر جد

ها ی مرد اکر می کنم.

به ا گیاه ها

وصله اجىر اجتماع هستم.
خیلی ارق دار .

اساسا با دیگرا

می تىا م به کسی تعلق خاطر داشته باشم ،ا سا

هستم.

19

احساس می کنم با مرد بیگا ه ا .

20

همیشه احساس می کنم در جمع جایی دار .

21

مردا یا ز ا ی که دوستشا

22

ا ر کسی وایعا مرا بشناسد ،مای

23

ییایت عشق ،تىجه و احترا دیگرا

24
25
26

می تىا ند دوستم داشته باشند.

صمیمی داشته باشد.

مرا ببینند،

یست با من رابطه ا
را دار .

احساس می کنم هیچ کس مرا دوست دارد.
در بسیار

از جنبه ها ،چنا شخصیت پر عی

که می تىا م در کنار دیگرا راحت باشم.
تقریبا هیچ کار

و ایراد

دار

را می تىا م به خىبی دیگرا ا جا دهم.

27

هر زما

28

بیشتر مرد در حىزه ها

29

دار  ،ویتی عی

ها

ىشه یر

پیشراتی در کار به وجىد می آید ،احساس بی

کفایتی می کنم.

می تىا م ما ند اغل

شغلی و تحصیلی از من تىا اتر د.

مرد در کارهایم با استعداد باشم.

30

در کار یا تحصی مث بقیه باهىش یستم.

31

احساس می کنم می تىا م به تنهایی از پس کارها

روزمره

ز د ی ا بر بیایم.
32

اکر می کنم در ا جا کارها

33

عق درست و حسابی دار .

34

ها

اصال به یضاو

روزمره ،آد وابسته ا

خىد در مىیعیت ها

هستم.

روزمره اعتماد

دار .
35

احساس می کنم می تىا م به تنهایی لیم خىد را از آب

36

می تىا م از شر این احساس رها شى که مبادا اتفاق بد

بیرو

بکشم.

بیفتد.

37

احساس می کنم هر یحظه ممکن است یک ااجعه طبیعی،

38

آد ترسىیی هستم.

39

می ترسم تما سرمایه خىد را از دست بدهم و بیچاره شى .

جنایی ،حقىیی یا پاشکی برایم اتفاق بیااتد.

گرا م از اینکه دچار سکته یلبی یا بیمار

40

اغل

41

یادر یستم از وایدینم جدا شى  ،کار

42

من و وایدینم تمای داریم خىد را بیش از حد در ز د ی و

حتی ویتی دالی پاشکی کمی برا
ا جا می دهند.

سرطا شى ،

این گرا ی وجىد دارد.

که هم سن و سا هایم

مسائ یکدیگر در یر کنیم.
43

ا ر من و وایدینم ،مسائ جایی و خصىصی خىد را از یکدیگر
پنها کنیم ،احساس ناه یا خیا ت می کنیم.

44

اغل

احساس می کنم که ا گار سایه سنگین وایدینم دائم بر

سر من است … می تىا م یک ز د ی جدا ا ه برا
داشته باشم.

45

هىیت من چنا

با هىیت وایدینم و همسر

خىد

ره خىرده است

که می دا م کی هستم و چه می خىاهم.
46

در کار دیگرا

دخایت می کنم ،چى

از عىای

دخایت در کار
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آ ها می ترسم.
47

احساس می کنم چاره ا
دیگرا تن بدهم ،چى

دار جا اینکه به خىاسته ها

در غیر این صىر

یا مرا ترک می کنند

یا در صدد تالای بر می آیند.
48

اجازه می دهم که بر من مسل

در روابطم ،به دیگرا

اجازه داده ا که به جا

شى د.

من تصمیم

49

همیشه به دیگرا

50

خیلی برایم مشک است که از دیگرا تقاضا کنم حقىیم را

بگیر د ،در تیجه وایعا می دا م چه می خىاهم.
رعایت و احساساتم را درک کنند.

51

دوش من است.

در هایت ،کار مرایبت از ادیکا م رو

بیش از آ که به اکر خىد باشم به اکر

52

آد خىبی هستم چى

53

مهم یست که چقدر سر شلىغ است ،من همیشه می تىا م

دیگرا م.

دیگرا کنار بگ ار .

ویتی را برا

54

همیشه به درد و د دیگرا

55

اطراایا م معتقد د که من برا

56

خجایت میکشم که احساسا

57

از اینکه احساساتم را به دیگرا

تالش می کنم ،ویی برا
را به دیگرا

ىش داده ا .
راع یازها

خىد کار

بروز دهم.

ا جا

دیگرا خیلی
می دهم.

مثبت ا (مث محبت و تىجه)

شى .

ابراز کنم خیلی شرمسار می

من خیلی سخت است که صمیمی و بی تکلف راتار کنم.

58

برا

59

آ قدر خىد را کنتر می کنم که مرد اکر می کنند آد بی
احساسی هستم.

60

از ظر دیگرا من عصبی و اراحت هستم.
که ا جا می دهم بهترین باشم ،می تىا م

61

باید در هر کار

62

سعی می کنم هایت تالش خىد را بکنم ،خىب بىد

بپ یر که فر دو باشم.

سبی

کار ،هیچگاه مرا راضی می کند.
63
64

باید به تما مسئىییت هایم عم کنم.
پیشرات و دستیابی به خىاسته هایم،

احساس می کنم برا

همىاره تحت اشار هستم.

را اشتباه ا جا می دهم ،می تىا م خىد را

65

ویتی که کار

66

ویتی از کسی چیا

67

آد خاصی هستم و می تىا م محدودیت هایی را که بر سر

ببخشم و یا دست به بها ه تراشی می ز م.
بشنى .

می خىاهم ،خیلی برایم سخت است ه

راه دیگرا وجىد دارد ،بپ یر .
68

از اینکه مرا محدود کنند یا جلى

کار را بگیر د ،به شد

متنفر .
69
70

احساس می کنم باید از یىا ین و یراردادها
هستند اطاعت کنم.

مرد تابع آ

احساس می کنم کارها و خىاسته ها

و خىاسته ها

دیگرا

است.

بهنجار

که

من ،ارزشمندتر از کارها

71

حىصله ا جا کارها

72

ا ر به یکی از اهداام رسم ،زود مأیىس می شى و دست از

73

دار .

متداو ز د ی یا کارها

مال آور را

تالش برمیدار .

خیلی برا

من سخت است که بخاطر دستیابی به هدف
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بلندمد  ،از سر خیر رضایتمند
74
75

اىر

می تىا م خىد را مجبىر کنم که کارها

بگ ر .
ی

بدو

را ا جا

دهم ،حتی ا ر بدا م که این کارها تایج خىبی به د با دارد.
به در

باشم.

تىا سته ا به تصمیم ها و راه ح ها

خىد پایبند

...
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