
دکتر علی صاحبی
دکترای روان شناسی بالینی

فوق دکترای اختالالت وسواس
مربی ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسة دکتر ویلیام گلسر

احساس ارزشمندی
و راه های تقویت آن



سرشناسه: صاحبی، علی، 1343
عنوان و نام پدید آور: احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن / علی صاحبی

مشخصات نشر: تهران، سایه سخن، 1393.
مشخصات ظاهري: 1۲۰ ص.

شابك: 978-6۰۰-71۵۲-16-4
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: خود ارزشیابی
موضوع: عزت نفس

موضوع: روان شناسی خود
موضوع: پرسشنامه های خودسنجی

BF 698/4/رده بندي کنگره: 1394 3الف۲ص
رده بندي دیویي: ۲8/1۵۵

شماره کتاب شناسي ملي: 416۲1۰4

احساس ارزشمندی
و راه های تقویت آن

نویسنده: دکتر علی صاحبی

طرح جلد: محمدمهدی صنعتی ـ ناظر چاپ: ابوذر ملکیان
ویرایش: محمد حسینی / الهام اثنی عشریـ  صفحه آرایی: ع. خرمشاهی

شمارگان: ۲000 نسخه ـ نوبت چاپ:دوم 139۵ ـ قیمت: 7000 تومان
لیتوگرافي: واصف ـ چاپ متن: عطا ـ چاپ جلد: صنوبر ـ صحافي: سپیدار

نشــاني: تهران، خیابان انقالب، خیابان دوازده فروردین، کوچة بهشت آیین، 
پالك 19، طبقه همکف

تلفن: 66496410 ـ6696۲4۵6 ـ 091۲64918۲8 
Website: www.sayehsokhan.com

حق چاپ محفوظ است.





تقدیم به:

علی دهباشی

و 

تالش های ارزشمندش در انتشار بخارا

که عزیز است و گرامی
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  1فصل 
  

  پذيرش خويش و احساس ارزشمندي
  

  1شادماني  مقياس
 ».ه ارزش زيسـتن نـدارد  نشـد  آزمـون زندگي «: سقراط حكيم گفته است

در آغـاز ايـن    لطفـاً  .مطالعه كنيدرا  اين كتاب بايدبراي آزمون اثربخشي 
و وضعيت كنوني خود را مشـاهده   بار به اين آزمون پاسخ دهيد سفر يك

ديگر اين آزمون آورده شده است تا اثربخشـي   باردر انتهاي كتاب . كنيد
آن را در وضـعيت كلـي خودتـان    هاي  كارگيري آموزه هكتاب و ب ةمطالع

را بهتـر   تـان سـير و شـكل حركت  كند م مي تاناين كار كمك. يدرزيابي كنا
  .عمل باري است بر گردن بي دانش. بشناسيد

 كه توصـيف اي  ههر عبارت را با دقت بخوانيد و دور شماربه اين منظور 
آن دقـت   ةلطفاً به هـر عبـارت و نمـر   ( .خط بكشيد مناسبي از شماست

  .)ي هر عبارت متفاوت استگذار نمرهچون  ،كنيد



  احساس ارزشمندي    ..........  8

 :بينم ونه ميگ اينكلي خودم را  طور به .1

 

1 2 3 4 5 6  7 
 بسيار شاد            چندان شاد نه  

 

 :بينم گونه مي ايندوستان و همساالنم خودم را  تر بيشدر مقايسه با  .2

 

1 2 3 4 5 6  7 
 تر مانشاد                ترشادنا  

 

از  رخـدادهاي پيرامونشـان  نظر از  صرف برخي افراد خيلي شادمانند، .3
شـما   .برنـد  مـي  اسـتفاده را  نهايـت و از هر چيزي برند  مي زندگي لذت

 يد؟از اين ويژگي برخوردار چقدر

 

1 2 3 4 5 6  7 
 بسيار زياد                اصالً     

  
 هرگـز چـه افسـرده نيسـتند امـا     اگر. برخي افراد خيلي شـاد نيسـتند   .4
 يد؟برخورداراين ويژگي از  چقدرشما . كه بايد شاد نيستندگونه  آن

  
1 2 3 4 5 6  7 

 اصالً                خيلي زياد  

  



 9  پذيرش خويش و احساس ارزشمندي  

  :يگذار نمره
+ ـــــــــــــ   2سـؤال  + ــــــــ  ـــــ 1سـؤال  : كلي ةنمر .گام اول
  ــــــــــــــ 4سؤال + ـــــــــــ  3سؤال 
  ــــــــــــ 4كلي تقسيم بر  ةنمر= شادماني  ةنمر .مگام دو

  تاريخ ـــــــــــــــــــــــ
 

در ز اطرافيانتان از جمله كساني هستيد كه در خلوت يا آيا شما يا يكي ا
  ؟داريدچنين تصوري از خود ديگران  مقابل
 مارزش بي 

  ام درمانده 

  نامتعادلم 

  نااميدم 

 مصالحيت بي 

 مقبول نيستم 

 ام نداشتني دوست 

 اهميتم بي 

  به من اميد نداردكسي 

 شوم ي گرفته نميجد 

 به قدر كافي خوب نيستم 

 ايم مشكل استانجام هر كاري بر 

 ترين مسائل بايد تالش زيادي بكنم براي حل ساده 

  
كنـد، احتمـاالً در پـذيرش     ة شما صدق ميدر باري از اين موارد برخاگر 


