
 سٍ لشاس دّیذلسوت سٍبِفضای هطخص ضذُ دس لغفا چْاس سلن آخش ضواسُ تاهیي اجتواعی خَد سا دس  وذ چْاس سلوی: 

 

 (RESS)استباطهمیاس عشحَاسُ ّیجاًی 

 وٌذّای هشا هذیشیت هیّوسشم چگًَِ ّیجاى

با استفادُ اص اعذادی وِ  دّذ.ّوسشتاى چگًَِ بِ ضوا پاسخ هیوٌٌذُ داسیذ ّای دسدًان ٍ ًاساحتّیجاىوِ ضوا ٌّگاهیخَاّین بذاًین ها هی

 ّای ضوا است.دّی ّوسشتاى ًسبت بِ ّیجاىچگًَگی پاسخ وِ وذام ًوشُ ًطاًذٌّذُ بٌَیسیذدس پاییي هطخص ضذُ است، 

 ووی ًادسست ;3        دسست                  تا حذٍدی ًا ;2                                           دسستًاخیلی ; 1

 خیلی دسست ;6       تاحذٍدی دسست                       ;5ووی دسست                                              ; 4

 ............. ّای خَدم سا دسن وٌن.ّیجاىوٌذ تا ّوسشم بِ هي ووه هی دسن لابلیت .1

وٌذ ٍ هی وٌذ تا حس وٌن وِ هشا دسن هی احساساتن حشف هی صًن ّوسشم بِ هي ووهٌّگاهی وِ دسباسُ  تاییذ ٍ تصذیك وشدى .2

  .هشالبن است

............ 

 ............. .وٌن ٍ گٌاُ ضَد وِ هي احساس ضشهساسیم اص هي اًتماد هی وٌذ ٍ باعث هیّوسشم بخاعش احساساتی وِ داس گٌاُ / ضشم .3

 .............  وٌذ تا بفْون هطىلی ًیست وِ احساسات هبْن داضتِ باضن. بِ هي ووه هیّوسشم  ایضتو .4

 ............. ساصد.ّایی هْن هشتبظ هیون سا بِ اسصشّوسشم احساسات دسدًا ّااسصش .5

 ............. .تَاًن احساسات خَدم سا وٌتشل وٌنوٌذ وِ هي ًویّوسشم فىش هی وٌتشل .6

اسات هي ّیچ حسی ًسبت بِ احس سسذ ّوسشمبِ ًظش هی احساسات خَدم حشف هیضًن وِ دسباسٌُّگاهی حسیبی .7

 . تفاٍت استّا بیًذاسد ٍ ًسبت بِ آى

............. 

 ............. .ّستن اغلب هَالع غیش هٌغمی وٌذ وِ هيّوسشم فىش هی هٌغمی بَدى .8

 ............. .ّویطِ اداهِ داسد احساسات دسدًان هيوٌذ وِ ّوسشم فىش هی استوشاس .9

 ............. .احساساتی ضبیِ بِ احساس هي داسًذ وِ خیلی اص افشادوٌذ تا تطخیص دّن ّوسشم بِ هي ووه هی ٍفاق .10

 ............. .وٌذ هشا هجبَس بِ تغییش وٌذوٌذ ٍ سعی ًویپزیشد ٍ تحول هیّوسشم احساسات دسدًان هشا هی پزیشش .11

 ............. .ّایی داسموٌذ وِ چشا هي چٌیي احساسی سسذ ّوسشم ّوَاس بِ ایي فىش هیبِ ًظش ه ًطخَاسرٌّی .12

 ............. . وٌذ تا احساساتن سا ابشاص وٌن ٍ دس هَسد احساساتن حشف بضًنّوسشم ّوَاسُ هشا تطَیك هی ابشاص وشدى .13

 ............. دّذ.وٌن هَسد سشصًص لشاس هیّوسشم هشا بشای ایٌىِ احساس ًاساحتی هی سشصًص وشدى .14

 

 با تَجِ بِ چْاسدُ جولِ باال بِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ: ،اوٌَى

 ؟ـــــــــــــ      ـــــــــــــ        ــــــــــــضوا وذاهٌذ دّی ّوسشتاى ًسبت بِّای پاسخسِ تا اص بذتشیي ضیَُ

 ٌذ؟  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ        ــــــــــــدّذ وذاهِ ّوسشتاى بِ ضوا هیسِ تا اص بْتشیي پاسخ ّایی و
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