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احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز»  14ماده
ایي پزسشٌبهِ شبهل جوالتی است کِ احسبسبت ٍ ًگزش ّبی شوب را درببرُ خَدتبى ٍ استعذادّبیتبى هٌعکس هی کٌٌذ
 .درستی ایي جوالت را  ،در ارتببط بب خَدتبى ٍ بب استفبدُ اس هقیبس سیز هشخص کٌیذ .
(کبهال درست) ( 1 2 3 4 5 6 7کبهال غلط )
 1در هجوَع  ،هزدم توبیل دارًذ هزا خیلی شبیستِ تز اس آى چِ ٍاقعب ّستن تصَر کٌٌذ . 2هطوئي ّستن کِ سطح فعلی عولکزدّبی هي بزاسبس استعذاّبی ٍاقعی هي است . 3-گبّی هی تزسن اس ایي کِ هزدم هزا  ،آى طَر کِ ّستن  ،کشف ًکٌٌذ .
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 4-تعزیف ّبی هزدم درببرُ َّش خَدم را بِ آسبًی هی پذیزم .
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 5-فکز هی کٌن کِ ارسش خَشبختی ّب  ،قذرشٌبسی ّب ٍ تعزیف ّبی دیگزاى را دارم .
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 6گبّی بِ ایي فکز هی افتن کِ عولکزد فعلی هي بب تحصیالتی کِ اداهِ هی دّن ً ،تیجِ یک اشتببُ است . 7-هطوئي ّستن کِ در آیٌذُ هَفق خَاّن شذ .

 8-احسبس هی کٌن جبیگبّن هتٌبسب بب تَاًبیی ّبین ًیست .
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 9شخصیت ٍ جذابیت هي  ،افزاد قذرتوٌذ را بِ شذت تحت تبثیز قزار هی دّذ .10-فکز هی کٌن کِ تب ایي هزحلِ اس سًذگین  ،خیلی کبرّب اًجبم دادُ ام .
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 11بِ ٌّگبم بحث ٍ ،قتی بب استبد یب کبرفزهب هخبلف ّستن ً ،ظز خَدم را صزاحتب اعالم هی کٌن .ٍ 12قتی خَدم را بزای شکست آهبدُ هی کٌن  ،اغلب در اًجبم دادى بزًبهِ ّب یب پبسخگَیی بِ یک آسهَى هَفق هیشَم .
 13احسبس هی کٌن کِ اغلب  ،اسزار خَدم را اس هزدم پٌْبى ًگِ هی دارم . 14شخصیت ّبی خصَصی ٍ عوَهی هي یکسبًٌذ (خَدم را بِ هزدم ّوبى طَر ًشبى هی دّن کِ ّستن ) .هبخذ  :گٌجی  ،حوشُ  .ارسشیببی شخصیت ً .شز سبٍاالى 1380 .
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