
 (iModes)  آی مودز

اِشتاینمقیاس نقاط قوت بِرن  

٩١٠٢ ©اِشتاین دیوید. پی. بِرن  

نمره دهید. ۵تا  ١ در مقیاس ،کندمورد شما صدق می مبنای اینکه کدام گزینه بیشتر درموارد زیر را بر  دستورالعمل:  

درست = کامالً ۵= خیلی درست،  ٤= تاحدی درست،  ٣= کمی درست،  ٢= درست نیست،  ١  

گذارینمره   

دانم چه کسی هستم..   من می1   

کنم.خواهم یا نیاز دارم بیان می.   من هرآنچه را که می2   

کنم.ام مراقبت می.   من از نیازهای هیجانی3   

گذارم. م وقت میارزیابی خودبرای من    .4   

را مدیریت کنم.ام توانم استرسمن می   .5   

های سالمی دارم.من عادت   .6   

باور دارم. را من خودم   .7   

.دارممن هیجاناتم را در تعادل نگه می   .8   

اطمینان دارم.من به قضاوتم    .9   

کنم.مندانه دفاع میجرات من از حقوق خودم .11   

 11. من درونگرا هستم.  

روم.های واضحی دارم که طبق آنها جلو میمن ارزش .12   

روم.های خالقانه پیش میحلمن با راه .13   

کنم.ایستم و فکر میمن قبل هر عملکردی می .14   

تواند باشد.به چه صورت می امکنم آیندهمن تصور می .15   

تاثیر هیجانات هستم. تحتمن  .16   

اعتماد دارم. مهایمن به توانایی .17   



بخشم.بهبود میخودم را  سریعاً شودبرانگیخته می من وقتی هیجانم .18   

ندازم.اام را به تعویق بیهای فوریتوانم خواستهمن می .19   

کنم.دفاع می ممن از حق .21   

شکنم.شوم اما نمیمن خم می .21   

کنم.ها استفاده میکشف فرصتمن از تخیلم برای  .22   

گذارم. سر میپشتها را من سختی .23   

یم.ها برآناکامی پستوانم از من می .24   

کنم.می بررسیرفتارم را  احساسات و ،من افکار .25   

هستم. من مراقب شرایط جسمانیم .26   

کنند.می مدارم که هدایت واضحیمن باورهای  .27   

من نسبت به خودم شفقت دارم. .28   

ل دارم.نگاه عینی به مسائمن  .29   

من خندیدن را دوست دارم. .31   

کنم.می من احساسات دیگران را حس .31   

گیرم.های زندگی درس مین از تجربهم .14   

ار هستم.کنم سپاسگزآنچه که دریافت می برای من .33   

دهم.را به دیگران نشان میمن محبتم  .34   

زندگی را پیدا کردم. از من معنا یا هدف .35   

کنم.بودن باورهایم را بررسی می عقالنیمن  .36   

.دارم یشوخ طبعحس . من 37   

آیم.می کنار. من با واقعیت 38   

هستم. نشاطمن با .39   

پذیر هستم.ئولیتمن مس .41   



کنم.دیگران همدلی می با من .41   

.کنماحساس خشنودی میچه که دارم برای آنمن  .42   

من قابل اطمینان هستم. .43   

.دیگران بگذارمتوانم خودم را به جای من می .44   

م هستم.قدردان چیزهای مثبت در زندگیمن  .45   

هستم. عتمادمن قابل ا .46   

هستم.زندگی در جستجوی خردمندی برای من  .47   

من نسبت به دیگران شفقت دارم. .48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اشتاینگذاری مقیاس نقاط قوت برننمره  

مندیخود جهت – ١عامل   

________ = ________27________+ #12________+ #1#                                           هویت. 1  

________ = ________25________+ #11________+ #4#                                   خود ارزیابی. 2  

________ = ________17+ #________ 9________+ #7#                                اعتماد به نفس  .3 

________ = ________21________+ #11________+ #2#                               خود جراتمندی. 4  

________ = ________22________+ #15_______+ #13#                                    تصویرسازی. 5  

______مندی = عامل خود جهت                                                                                                                                 

                       خود تنظیمی – ٢عامل 

________ = ________18________+ #16#________+ 8#                                 . تعادل هیجانی 6 

________ = ________23________+ #21________+ #5#                                        آوری. تاب7  

________ = ________24________+ #19_______+ #14#                                    . خود کنترلی8  

                                 #3# +________6# +_________26________ = ________ . خود مراقبتی9     

________ = ________38________+ #36_______+ #29#                                آزمون واقعیت  .10 

_______عامل خود تنظیمی =                                                         

ارتباط – ٣عامل   

________ = ________44________+ #41________+ #31#                                        همدلی  .11 

________ = ________48________+ #34________+ #28#                                         شفقت  .12 

 13.  ________ = ________39________+ #37________+ #31#                                   شوخ طبعی

________ = ________46________+ #43________+ #41#                              پذیری. مسئولیت14  

_______عامل ارتباط =                                                         

متعالی - ٤عامل   

________ = ________45________+ #42________+ #33#                                       قدردانی  .15 

________ = ________47________+ #35________+ #32#                                     . خردمندی16  

_______عامل متعالی =                                                        


