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  پرسشنامه ذهن فلسفی
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زگار نباشد رضایت به کارگیري روشهاي جدید هر چند با مقررات سا  1
  .خاطر بنده را فراهم می کند

چنانچه مطلبی را از کسی بشنوم و سوا ل نکنم گرچه درست هم   2
  .باشد احساس ناراحتی می کنم

اگر به یک مقاله و یا مطلب جالبی در روزنامه یا کتاب برخورد کردم   3
  .العه کنمبراي درك پیام آن الزم می دانم همه آن را مو به مو مط

براي من مهم است که کاري که انجام می دهم با کارهاي دیگر و افراد   4
  .دیگر ارتباط داشته باشد

من کاري ندارم که ساعت چگونه کار می کند اینکه زمان و وقت را   5
  .نشان می دهد براي من مهم است

  .فی می دانممشاهده امري و یا واقعه اي را براي قضاوت کردن کا  6
براي من مهم است که وقایع مهم، مطالب جالب، جاهاي دیدنی را   7

  .براي خودم ثبت کنم
  .را تغییر دهم...  دوست دام دائما دکوراسیون محل کار،میز کار و  8
از این که مبادا مورد سرزنش افراد دیگر قرارگیرم از ابراز نظرات نو    9

  .خودداري می کنم
در برخورد با یک وضعیت غیر منتظره به سرعت و به خوبی عکس   10

  .العمل نشان می دهم
در کارها و قضاوتها بیشتر عواطف و احساساتم بر عقل و منطق کار   11

  .غالب می شود
  .به جنبه هاي مختلف مسائل توجه می کنم و درباره آنها می اندیشم  12
دشوار است که امور پراکنده و یا اطالعات پراکنده را براي من خیلی   13

  .در یک مجموعه جمع بندي کنم
  عالقه دارم از مسائل پیچیده و بحرانی دوري جویم  14
  .براي من مهم است که به ریشه قضایا پی ببرم  15
  .در کارهاي روزمره زندگی  دائما عالقمندم که تنوع ایجاد کنم  16
از اینکه در قضاوتهاي قبلی تجدید نظر کنم شدیدا احساس شرمندگی   17

  .می کنم
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            .از انجام کارهاي ظریف و دقیق خسته می شوم  18
از نوشتن و ثبت کردن براي من توضیح دادن وتفسیر کردن راحت تر   19

  .می باشد
          

            .براي من مهم است که آینده هاي دور زندگی و کار روشن باشد  20
            .در موقعیتهاي مبهم و نامعلوم فضاوت موقتی را کارساز می دانم  21
شرایط اجتماعی و روانی در پذیرش نظریات و افکار دیگران در من اثر   22

  .زیادي دارد
          

            ه دنبال پیدا کردن رو ش واحدي براي حل همه مشکالت هستمب  23
براي من عمق و باطن امور نسبت به سطح آنها از اهمیت بیشتري   24

  برخوردار است
          

            براي من کارهاي بدنی از کارهاي فکري راضی کننده تر است  25
      براي من مهم است که در حوزه وسیع تري نسبت به زمان حال   26

  فعا لیت کنم
          

من درموقعیتهاي هیجانی مثل آتش سوزي دست وپاي خود را گم   27
  .می کنم

          

براي من مهم است که هنگام رانندگی حتی بدون گوشزد پلیس از   28
  .کمربند ایمنی استفاده  کنم

          

            .در انجام هرکاري  به آینده و عاقبت کار می اندیشم   29
            .ت مطلق درباره امور پرهیز می کنماز قضاو  30
از برررسی مسائل اجتماعی که عوامل مختلفی در شکل گیري آنها   31

  .دخیل هستند عاجزم
          

عالقه دارم به مطالب و گفته هاي دیگران چیز نو و جدیدي اضافه   32
  .کنم

          

وقتی که دو نفر با همدیگر می خندند احساس می کنم که بدون   33
  .یل به من می خندنددل

          

عالقه مندم که در تصمیم گیري و قضاوتها  اطالعات همه جانبه اي را   34
  . جمع آوري کنم

          

وقتی که براي دوستان و آشنایان و فامیل مشکل خاصی بوجود می   35
  .آید احساس مسولیت شدید می کنم

          

ز خاصی بی نتیجه سعی من در تمرکز براي تفکر در مورد پدیده یا چی  36
  .می ماند

          

وقتی به جزئیات و ریزه کاریها توجه نکنم شدیدا احساس ناراحتی   37
  .میکنم
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            .شمبراي من مهم است که  براي هر کاري طرح و نقشه قبلی داشته با  38
وقتی دو نظر و یا عقیده اي را که یکی درست و دیگري غلط باشد ولی با هم   39

  .مطرح شود، گرچه می دانم یکی از آنها درست است ولی هر دو را رد می کنم
          

براي من مشکل است که چیزي را که در دنیاي واقعی وجود ندارد در ذهن   40
  .خود جاي داده و درك کنم

          

میشه براي رسیدن به یک نتیجه الزم نمی دانم که تمام موارد را بررسی ه  41
  .کنم

          

            .عالقه دارم در مقابل مسائل آنی و فوري مقاومت کنم  42
براي من مهم است که وسائل و اسباب محل کارم همیشه مرتب ومنظم و   43

  .تمیز باشد
          

            .است جریان کارها براي من مهمتر از نتیجه کار  44
            .براي من مهم است که در مورد نتیجه گیري و قضاوت دیگران نظر بدهم  45
            .من به افراد بیش از نظراتشان اهمیت می دهم  46
شنیدن و یا گفتن جوابهاي قطعی بله یا خیر براي من راضی کننده تر ا ز   47

  .جواب دو پهلو است
          

ظریات کسانیکه هم رشته و همکار خودم هستند را تمایل ندارم که صحبتها و ن  48
  .بشنوم

          

            سنت ها و آداب و رسوم گذشته را خیلی مفید و سازنده می دانم  49
از اینکه در کارم بدون روال معمول عمل کنم شدیدا احساس  ناراحتی  می   50

  .کنم
          

            .بی جهت روي کلمات و لغات خاصی حساسیت نشان می دهم  51
وقتی به یک مراسم مجلل وارد می شوم و یا با شرایط جدیدي روبرو می شوم   52

  .احساس سردرگمی می کنم
          

            .براي من مهم است که امور وپدیده اي بدیهی و روشن را زیر سوال ببرم  53
            براي من نظریه پردازي راحت تر از کارهاي اجرایی است  54
یرم منتظر دریافت اطالعات جدید هستم، زیرا فکر م هرگاه تصمیمی می گ  55

  .کنم تصمیم گرفته شده مناسب نیست
          

            .اگر فردي یک نقطه ضعف داشته باشد آن را فردي کامال ضعیف می دانم  56
از اینکه افراد با نظریات و عقاید متفاوتی با هم کار کنند احساس نگرانی می   57

  .کنم
          

            .نظریات خودم الزم می دانم نظریات دیگران را کامال رد کنم براي اثبات  58
            .عالقه دارم مطلب را عینا مثل ضبط صوت بازگو کنم  59
            .براي انجام دادن هر کاري چرایی آن براي من مهمتر از خود کار است  60




