پزسشنامه عشتنفس کوپز اسمیت
ًحَُ استفبدُ اس پزسطٌبهِ ػشتًفس کَپز اسویت:
سإاالت سیز را ثخَاًیذ ٍ در هَاردی کِ احسبس هیکٌیذ تَصیف ضوبست ،کٌبر آىّب 
ثشًیذ ٍ هَاردی کِ احسبس هیکٌیذ ضجیِ ضوب ًیست را ثب × هطخص کٌیذ.
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ثیطتز اٍقبت ثیذاریام را در رؤیب ٍ خیبلپزداسی هیگذراًن.
اس خَدم خیلی هطوئي ّستن.
اغلت آرسٍ هیکٌن کِ کبش فزد دیگزی ثَدم.
دٍستداضتٌی ّستن ٍ ثِسبدگی هیتَاى هي را دٍست داضت.
ثب خبًَادُام لحظبت خَش سیبدی دارم.
ّیچٍقت درثبرُ ّیچچیش ًگزاى ًویضَم.
صحجت کزدى در هقبثل یک گزٍُ ثزاین خیلی سخت است.
آرسٍ هیکٌن کبش جَاىتز ثَدم.
چیشّبی سیبدی در هَرد هي ٍجَد دارد کِ اگز هیتَاًستن آىّب را تغییز هیدادم.
ثذٍى هطکل سیبد ،هیتَاًن تصوینگیزی کٌن.
ثَدى ثب هي ثزای دیگزاى ،لحظبت خَضی هیسبسد.
در خبًِ سٍد ًبراحت ٍ غوگیي هیضَم.
ّویطِ کبر درست را اًجبم هیدّن.
اس کبر خَدم ،احسبس غزٍر هیکٌن.
ّویطِ ثبیذ کسی ثِ هي ثگَیذ کِ چِکبر کٌن.
خیلی طَل هیکطذ تب ثِ یکچیش جذیذ ػبدت کٌن.
اغلت ثِ خبطز کبرّبیی کِ اًجبم دادُام ،احسبس تأسف هیکٌن.
هیبى ّن سي ٍ سبلّبی خَدم هطَْر ّستن.
خبًَادُام اغلت ثِ احسبسبت هي تَجِ هیکٌٌذ.
ّیچٍقت ضبد ًیستن.
کبرّب را ثِ ثْتزیي ضکلی کِ ثتَاًن اًجبم هیدّن.
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ثِسبدگی تسلین هیضَم.
اغلت هیتَاًن اس خَدم هزاقجت کٌن.
ًسجتبً ضبد ّستن.
تزجیح هیدّن کِ ثب افزادی جَاىتز اس خَدم ثبضن.
خبًَادُام اس هي اًتظبرات سیبدی دارد.
هي توبم کسبًی را کِ هیضٌبسن ،دٍست دارم.
ٍقتی در یک گزٍُ ّستن ،اس ایٌکِ صذاین هیکٌٌذ لذت هیثزم.
خَدم را هیفْون ٍ درک هیکٌن.
هثل هي ثَدى سخت ٍ دضَار است.
ّوِچیش در سًذگی هي گزُخَردُ ٍ قبطی ضذُ است.
اًسبىّب هؼوَالً اس ایذُ ٍ ػقیذُی هي پیزٍی هیکٌٌذ ٍ آى را هیپذیزًذ.
ّیچکس در خبًِ ثِ هي چٌذاى تَجِ ًویکٌذ.
ّزگش سزسًص ًویضَم.
در هحیط کبر ،آىطَر کِ دٍست دارم خَة کبر ًویکٌن.
هیتَاًن تصوین ثگیزم ٍ ثِ اًتخبثن پبیجٌذ ثوبًن.
ٍاقؼبً دٍست ًذارم دختز ثبضن (ثزای دختزاى)
ٍاقؼبً دٍست ًذارم پسز ثبضن (ثزای پسزاى)
هي خَدم را دستکن هیگیزم.
دٍست ًذارم ثب دیگزاى ثبضن.
سهبىّبی سیبدی ّستٌذ کِ دٍست دارم خبًِ را تزک کٌن.
ثِّیچٍجِ کوزٍ ٍ خجبلتی ًیستن.
اغلت ًبراحت ٍ دلگیز ّستن.
اغلت اس چیشی کِ ّستن احسبس ضزهسبری هیکٌن.
اس ًظز سیجبیی ،پبییيتز اس سطح ػوَم اًسبىّب ّستن.
اگز حزفی ثزای گفتي داضتِ ثبضن ،اغلت آى را هیگَین.
دیگزاى اغلت هزا ثِ خبطز ایزادّبین هَرد طؼي ٍ سزسًص قزار هیدٌّذ.
خبًَادُام هزا درک هیکٌٌذ.
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اغلت حقیقت را هیگَین.
هذیز (یب سزپزستن) هؼوَالً ایي حس را در هي القب هیکٌذ کِ ثِقذر کبفی خَة ًیستن.
ثزاین هْن ًیست کِ چِ اتفبقی ثزاین هیبفتذ.
هي ًوًَِ یک فزد ضکستخَردُ ّستن.
ٍقتی سزسًطن هیکٌٌذ ،ثِراحتی دلگیز ٍ ًبراحت هیضَم.
اکثز آدمّب را ثیطتز اس هي دٍست دارًذ.
اغلت احسبس هیکٌن کِ خبًَادُام هي را تحتفطبر قزار هیدٌّذ.
ّویطِ هیذاًن کِ ثِ هزدم چِ ثگَین.
اغلت دلسزد ٍ ثیاًگیشُ هیضَم.
هؼوَالً چیشی هزا آسار ًویدّذ.
هي قبثل اتکب ًیستن.

توضیح در مورد نحوه استفاده اس پزسشنامه:
اثتذا ثِ سإاالت  48 ٍ 41 ٍ 34 ٍ 27 ٍ 21 ٍ 13 ٍ 6 ٍ 1سز ثشًیذ.
اگز در سِ هَرد یب ثیطتز ،کٌبر آىّب ػالهت سدُایذ کِ آى جوالت تَصیف ضوب ّستٌذ،
احتوبالً ًبخَدآگبُ در تالش ّستیذ کِ خَدتبى را در سطح ػشتًفس ثبالتز اس چیشی کِ ٍاقؼبً
ّستیذ ًطبى دّیذ (حتی ثزای خَدتبى).
در ایي حبلت دٍثبرُ تست را ثشًیذ ٍ سؼی کٌیذ ٍاقغ ثیٌبًِ تز در هَرد جوالت فکز کٌیذ.
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حبال ثزای هحبسجِ ضبخص ػشتًفس کَپز اسویت خَد ،ثجیٌیذ کِ چند مورد اس سؤاالت
سیز را عالمتگذاری کزدهاید و گفتهاید که توصیف شماست:
47 ٍ 45 ٍ 36 ٍ 32 ٍ 29 ٍ 28 ٍ 24 ٍ 23 ٍ 21 ٍ 19 ٍ 18 ٍ 14 ٍ 11 ٍ 11 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 2
ٍ .57 ٍ 55
ّوچٌیي ثجیٌیذ چند مورد اس جمالت سیز را عالمت  xگذاشتهاید و گفتهاید که
مصداق شما نیست:
ٍ 38 ٍ 37 ٍ 35 ٍ 33 ٍ 31 ٍ 31 ٍ 26 ٍ 25 ٍ 22 ٍ 17 ٍ 16 ٍ 15 ٍ 12 ٍ 9 ٍ 8 ٍ 7 ٍ 3
.58 ٍ 56 ٍ 54 ٍ 53ٍ 52 ٍ 51ٍ 51 ٍ 49 ٍ 46 ٍ 44 ٍ 43ٍ 42 ٍ 41 ٍ 39

حبال کبفی است کِ هجوَع هَارد فَق را ثبّن جوغ کٌیذ ٍ تؼذاد آىّب را ثزرسی کٌیذ:
در هَرد خبًنّب 39 ،هتَسط هحسَة هیضَد 35 .کوی پبییيتز اس هتَسط ٍ  32را هیتَاى
ثِػٌَاى ػشتًفس پبییي در ًظز گزفت.
ّوچٌیي  43ػشتًفس ثیطتز اس هتَسط ٍ  46ػشتًفس ثبال هحسَة هیضَد.

در هَرد آقبیبى 41 ،هتَسط هحسَة هیضَد 35 .کوی پبییيتز اس هتَسط ٍ  32را هیتَاى
ثِػٌَاى ػشتًفس پبییي در ًظز گزفت.
ّوچٌیي  44ػشتًفس ثیطتز اس هتَسط ٍ  47ػشتًفس ثبال هحسَة هیضَد.
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