
عزيزي الزائر،  

هلى تسعى إلى اكتشاف درجة ثقتك بنفسك؟ قد يساعدك هذا االختبار على ذلك، عليك فقط أن تختار اإلجابة التي تناسبك، 
قبل أن تحصل على نتيجتك من خالل االستعانة بالتعليمات الواردة أدناه.  

 العـالمــة             3                            ال= 2                     ال أدري= 1نعم=

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تشارك في برنامج مسابقات تلفزيوني؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تكون واثقا من قدرتك على تنظيم إحدى حفالت الزواج؟ −

  ال ال أدري نعم هل أنت إيجابي بصورٍة عاّمة؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تقود طائرة؟ −

  ال ال أدري نعم هل تود أن تقابل إحدى األسر الملكية أو الحاكمة؟ −

  ال ال أدري نعم هل حدث وأن جادلت شخص أعلى منك مركزا؟ −

  ال ال أدري نعم هل تنزعج إذا رآك أصدقاؤك بمالبس النوم؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تجادل رجل المرور لو اعتقدت أنك على حق؟ −

  ال ال أدري نعم ؟"هل تؤمن بأن "الهجوم خير وسيلة للدفاع −

  ال ال أدري نعم هل تقود سيارتك بثقة في الشوارع المزدحمة؟ −

  ال ال أدري نعم هل تعبر الطريق بثقة؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تركب قاربا في البحر بجو عاصف؟ −

  ال ال أدري نعم هل تميل أحيانا إلى الغلظة؟ −

  ال ال أدري نعم هل تخشى أصحاب النفوذ؟ −

  ال ال أدري نعم هل تتجاهل عالمات التحذير؟ −

  ال ال أدري نعم هل يمكنك أداء وظيفة أصعب من وظيفتك الحالّية؟ −

  ال ال أدري نعمهل تود الظهور في حديث مباشر في التلفاز؟  −

  ال ال أدري نعم هل تعتقد أنك أذكى من الشخص العادي؟ −

  ال ال أدري نعم هل يمكنك إخراج مسرحية؟ −

  ال ال أدري نعم هل تتمتع بالتثقة الكافية لقيادة سيارة في سباق سيارات؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تسير بين القبور ليال؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تطير بطائرة صغيرة تّتسع لشخٍص واحد؟ −

  ال ال أدري نعم هل تود أن تكون رجل سياسة؟ −

  ال ال أدري نعم هل يمكنك السير على الحبل؟ −

  ال ال أدري نعم هل من الممكن أن تمسك لصا؟ −

 مجموع العالمات 
  



 فأنت شخص إيجابي ومفعم بالثقة ولديك إيمان تام تقريبا بأي شيء تفعله 50 و36إذا حصلت على درجة بين  .1
ومن المحتمل أن تكون شخصا كفؤا في حاالت الطوارئ. وألّنك ثابت جدا ومعتمد على نفسك فإنك تحب أن 
تكون لك يد في كل ما يحدث حولك. الشيء الوحيد الذي يجب أن تحذر منه هو خطر اإلفراط في الثقة فمن 

الممكن أن يؤدي بك هذا إلى خوض مخاطر غير الزمة أو ضرورية أو أن يراك اآلخرون على أنك شخص 
 مغرور أو متكبر، وتذكر أيضا أن النجاح ال يتحقق إال بالعمل الجاد وليس بمجرد أنك تتوقع حدوثه.

 
 يبدو أنك انسان واثق من نفسه ومستعد لخوض بعض المخاطر في حياتك 35 و18إذا حصلت على درجة بين  .2

على الرغم أنك بوجه عام تفضل األمان وال تميل إلى المخاطرة. بالرغم من أنك واثق من قدراتك إال أنك 
تحرص على عدم اإلفراط في الثقة وهذا يمّكنك من اتخاذ القرارات بحرص ووعي بعد أن تفاضل بين كل 

الخيارات المتاحة. 
 

 يبدو أن ثقتك في قدراتك قليلة جدا، ربما يكون هذا بسبب ميلك إلى التوتر إلى 17 و0إذا حصلت على درجة بين  .3
حد ما أو تواضعك الشديد تجاه انجازاتك لدرجة أنك تقلل من شأنك أحيانا، ورغم أن الكثير من الناس يعجبهم 

التواضع وخاصة تواضع ذوي اإلنجازات العظيمة إال أنه قد يكون من المفيد أحيانا أن تقّوم ما أنجزته في حياتك 
وما لديك من مواهب مقارنة باآلخرين الذين يبدون أكثر ثقة منك وربما يجدر بك أن تجري تحليال خاصا لما 

 قمت به من انجازات وأشياء في صالحك ويجعلك هذا تؤمن بقدراتك في المستقبل.


