
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 با سالم خدمت شما

های زیر، عددی بین صفر تا پنج را انتخاب کنید. برای پاسخگویی جا داشتید، اکنون صادقانه به خودتان رجوع کرده و با مطالعه گویهای که تا بدینبا توجه به مطالعه 

 در این میان عدد صفر به معنای اصال، هیچ گاه و ... و عدد پنج به معنای کامال، خیلی زیاد، همیشه و ... است.طیف عددی بین صفر تا پنج  در نظر گرفته شده، که 

 0 1 2 3 4 5 هاگویه ردیف

       بینید؟هراسید و خود را در انجام آن آسوده میکنید و از انجام آن نمیها استقبال میبه چه میزانی از سختی 1

       دانید؟منفعت خود را در گرو رشد دیگران میبه چه میزانی  2

3 
توانید نیاز به چه میزانی می بینید و هم نیازهای اطرافیان خود را،شرایطی را در نظر بگیرید که هم نیازهای خود را می

 تالش کنید؟در برآورده کردن نیازهای دیگران خود را نبینید و 

      

       ها، دیون، احکام(حق هستید؟)انجام حقوق بر عهده گذاشته شده مثل: ارزشبه چه میزانی در صدد برپایی  4

       به چه میزانی توسعه حق برای شما مورد توجه است؟) هجرت، جهاد در میدان جنگ و ...( 5

       توانید متصور شوید؟به چه میزانی قصدهای متفاوتی در انجام کاری می 6

       های شما موثر است؟خدایی در ترجیح به چه میزانی قصد 7

       دانید؟به چه میزانی خود را نسبت به اقامه نماز در جامعه مسئول می 8

       دانید؟به چه میزانی خود را نسبت به ایتای زکات در جامعه مسئول می 9

       دانید؟مسئول میبه چه میزانی خود را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه  10

11 
در صورت وجود شرایط نامطلوب در بستر کنونی خود، به چه میزانی هجرت از این بستر به هدف فراهم ساختن شرایط 

 های شما هست؟عبودیت جز اولویت

      



 0 1 2 3 4 5 هاگویه ردیف

12 
آیید اجتماعی بر میبه چه میزانی در برنامه زندگی خود به جهت به دست آوردن آموزش و تجربه، در صدد تغییر بستر 

 نگرید؟و دقیق در آنها می

      

13 
دارد تا علم ها با مسئله یا نیازی دچار ابهام و مسئله شده و این موضوع شما را به حرکت باز میبه چه میزانی در مواجه

 به دست آورید یا به عالم رجوع کنید؟

      

14 
دنبال دیگرانی که شایستگی مشورت دادن به شما را در آن زمینه دارند، به چه میزانی در مواجهه با مسئله یا نیازی به 

 گردید؟می

      

15 
های اکنون شما، به چه میزانی به حالتی هستند که اثر قطعی آنها دیده نخواهند در بستر مشخصی که در نظر دارید، حرکت

 شما بوده است؟شد ولی صرف اعتماد به در راه حق بودن آنها، مورد انتخاب و تداوم 

      

16 
در راستای رسیدن به مقصد مشخص خود، پیش بینی و ثبت مرحله به مرحله آن با توجه به زمان برای شما به چه میزانی 

 اولویت دارد؟

      

       کند که از توانمندی ایشان استفاده کنید؟مواجهه شما با فضل دیگران به چه میزانی شما را ترغیب می 17

       کند؟به چه میزانی مشاهده توانمندی دیگری در شما ایجاد دغدغه در گسترش فضل او به دیگران می 18

       درونیات شما تا چه قدر امر به پیگیری تالیف بین اعضای اجتماع کوچک مد نظرتان میکند؟ 19

       به چه میزانی مسئله است؟در بستر مشخصی که دارید، دستیابی به فضلی که حاصل جمع است، برای شما  20

 

اجتماعی شما احتیاج به توجه و ارتقای بیشتری دارد، از ، تفکر 20کرده، از نمره صفر تا  اید، نمره نهایی خود را محاسبهاکنون با توجه به امتیازهایی که به خود داده 

شدن فضل و توان خود ، برای کامل 60تا  41در خود انجام دهید. از نمره برای تثبیت تفکر اجتماعی ، وضعیت شما مناسب است و باید تالش بیشتری 40تا   21نمره 

توانید به کتاب تفکر در وضعیت خود استمرار داشته و به دنبال برطرف کردن نقاط ظریف باقی مانده باشید. برای ارتقای خود در هر سه حالت می در تفکر اجتماعی

 رجوع کنید.تن با دیگران و موانع خوب زیستن با دیگران اجتماعی، هنر خوب زیس


