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چقدر بهموفقیت در سال جدید امیدوارید؟

آسان

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوری
که در هر سطر ،در هر ســتون و در هر مربع3در 3هیچ
رقمیتکرارینباشد.
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معامهای بامزه
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آسان

روحیهطنزخودتانرا
بسنجیدوبخندید
قریحه طنزتان را به چالش بکشید .راستی چون
معماها خیلی واقعی نیستند جواب هرکدام را
زیرش نوشتیم.

 - 1اگــه چــهــار تــا فیل بــا هــم بــرن تو
استخر چه جوری میان بیرون؟
خیس میان بیرون سینه پهلو می کنن.

 -2چه جوری یک روباه را که با سرعت
 45کیلومتر بر ساعت می دود ،شکار
کنیم؟

با تفنگ روباه سریع شکار کن.

 -3چرا مامان های فرانسوی نمی تونن
پاستا درست کنن؟

چون زبون ایتالیایی بلد نیستن که دستور پخت
رو بخونن.

 - 4چــطــور ممکنه بچه یــک بــزغــالــه و
طاووس بشه کالغ؟

بچه دار نشدن از پرورشگاه بچه آوردن.

 -5چطور میشه یه نفر رو با کپسول
گاز کشت؟

وقتی حواسش نبود با کپسول گاز می زنیم تو
سرش.

 -6چطور میشه فیلی رو با یک دست
بلند کرد؟

می گردیم یک فیل که یه دست داره رو پیدا می
کنیم بعد با چرثقیل یا یک کوفت دیگه ای بلندش
می کنیم.

 -7چــطــوری یــک فیل بــا دودس ــت رو
بلند می کنیم؟
فیل قبلی رو می ذاریم زمین این یکی رو بلند می
کنیم.

سال  98به روزهای آخرش نزدیک و نزدیکتر میشود و شاید حاال که شما این مطلب را
میخوانید ،سال  99آغاز شده باشد .افرادی در سال جدید موفقتر خواهند بود که اوال به
موفقیت در سال جدید امیدوار باشند و ثانیا سال جدیدشان را با برنامهریزی مناسبی آغاز
کنند .داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و
روان ﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮسزای
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ هم در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدی ،رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ،
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد .با توجه به این نکات ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
اﻣﯿﺪ به آینده را در ادامه پیش رویتان گذاشتهایم که توسط دکتر «اﺳﻨﺎﯾﺪر» طراحی شده
است و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪواری ﺧﻮد به آینده را
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سواالت این پرسش نامه ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را به دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت مد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ درباره ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را از «ﮐﺎﻣﻼ مخالف» ﺗﺎ «ﮐﺎﻣﻼ موافق» در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ .باز هم یادتان باشد
این تست بیشتر برای سرگرمی است و تحلیل دقیق آن باید توسط کارشناس انجام شود.

ردیف

با «کامال مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم»
و «کامال موافقم» پاسخ دهید.

1

به نظر من راههای زیادی برای رهایی از فشارهای زندگی وجود
دارد.

2

من انرژی زیادی برای رسیدن به هدفهایم در خودم احساس
میکنم.

3

من بیشتر اوقات احساس خستگی و بیحوصلگی میکنم.

4

شک ندارم که راههای زیادی درباره حل مشکالت وجود دارد.

5

من با یک استدالل از طرف دیگران درباره موضوعات مختلف به
آسانی کوتاه میآیم.

6

به نظر من راهه ــای زیــادی بــرای رسیدن به چیزهایی که در
زندگیام مهم است ،وجود دارد.

7

من برای سالمتیام ناراحت و نگرانم.

8

باور دارم که توان پیدا کردن راهحل برای هر مشکلی را دارم.

9

تجربههای گذشته من برای رسیدن به موفقیت در آینده مناسب
است.

10

من در زندگیام تاکنون موفقیتهای زیاد و قابل قبولی به دست
آوردهام.

11

من معموال در خودم نگرانیهایی درباره بعضی چیزها احساس
میکنم که کالفه کننده است.

12

من برای ادامه زندگیام ،اهداف کوتاه و بلندمدت دارم.

نحوه
محاسبه
نمره
پس از آنکــه در مقابل همه عبارات نظر صادقانه خود
را عالمت زدیــد ،نوبت محاسبه نمره آزمــون اســت .برای
محاسبه امتیاز خود باید ترتیب زیر را در نظر بگیرید :اگر به
لهای  ۱۰ ،۹ ،۸ ،۶ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱و  ۱۲پاسخ «کامال
سوا 
موافقم» دادهاید  ۵امتیاز« ،تا حدودی موافقم»  ۴امتیاز،
«نظری نــدارم»  ۳امتیاز« ،تا حدودی مخالفم»  ۲امتیاز و
«کامال مخالفم» یک امتیاز برای خودتان در نظر بگیرید.
امتیاز دهــی در بقیه ســواالت یعنی ســوالهــای  ۷ ،۳و
 ۱۱برعکس است؛ یعنی در این سه سوال ،گزینه «کامال
مخالفم»  ۵امتیاز« ،تا حدودی مخالفم»  ۴امتیاز« ،نظری
نــدارم» ۳امتیاز« ،تا حــدودی موافقم»  ۲امتیاز و «کامال
موافقم» یک امتیاز دارد .امتیاز نهایی شما از مجموع امتیاز
همه این سوالها به دست میآید.

کامال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

کامال
موافقم

تحلیل
آزمون
اگر نمره آزمون شما بین  ۱۲تا  ۲۷باشد:
شما از آینده ناامیدید و هیچ شانسی برای موفقیت خودتان در
آینده قائل نیستید .توصیه میشود با مطالعه نکاتی که در ادامه
مطلب مطرح میشود نگرش مثبت به زندگی و شانس موفقیت
خودتان را بیشتر کنید.
اگر نمره آزمون شما بین  ۲۸تا  ۵۱باشد:
میزان امیدواری شما به آینده در حد متوسط است .با این حال
شما هم میتوانید با توصیههایی که در ادامه مطرح میشود
نگرش مثبت تان را تقویت کنید.
اگر نمره آزمون شما بین  ۵۲تا  ۶۰باشد:
میزان نگرش مثبت شما به زندگی باالست .شما با این اعتماد به
نفس باال به کمک یک برنامه ریزی مناسب ،میتوانید موفقیت
خودتان را تضمین کنید.

