Ego Kimlik Süreci Ölçeği
Aşağıda sizin kendinizi tanımlamanıza ilişkin 32 ifade bulunmaktadır. Lütfen her bir ifadenin sizi ne kadar
tanımladığını, ifadenin yanında verilen kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. Her ifade için yalnızca bir kutucuğu
işaretleyiniz
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Pek
Kayılmıyorum

Biraz
Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

1.Yapmak istediğim mesleğe kesin
olarak karar verdim.
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2.Politik görüşümün ve
ideallerimin değişeceğini
sanmıyorum.
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3.Farklı türden dini inançları
kabul etmeyi düşündüm.
4.Değerlerimi sorgulamaya hiç bir
zaman ihtiyaç duymadım.
5.Hangi arkadaşların benim için
uygun olduğu konusunda çok
eminim
6.Büyüdüğüm zaman erkeklerin ve
kadınların rolleri hakkındaki
düşüncelerim hiç değişmedi.
7. Her zaman aynı siyasi partiye
oy vereceğim.
8.Ailemdeki rolüm hakkında
değişmeyen görüşlerim var
9.Duygusal ilişkilerdeki
davranışları kapsayan bazı
tartışmalara katıldım.
10.Farklı siyasi görüşler hakkında
derinden düşündüm.
11.Hangi arkadaşın benim için
iyi olduğu konusundaki
düşüncelerimi hiç sorgulamadım.
12.Değerlerim gelecekte
değişebilir.
13.İnsanlarla din hakkında
konuştuğumda bu konudaki
düşüncelerimden eminimdir.
14.Nasıl bir duygusal ilişkinin
benim için uygun olduğu
konusunda emin değilim.
15.Aileme verdiğim önem
hakkında sorgulamaya hiç ihtiyaç
duymadım
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16.Dinle ilgili inançlarım yakın
gelecekte değişebilir.
17.Kadın ve erkeklerin nasıl
davranması gerektiği konusunda
kesin görüşlerim vardır.
18.Farklı meslek alanlarından
hangisinin bana uygun olduğu
hakkında bir şeyler öğrenmek için
çaba gösteriyorum.
19.Kadın ve erkek rolleri
hakkında görüşlerimi değiştirecek
çeşitli deneyimler geçirdim.
20.Pek çok farklı değerden
hangisinin benim için uygun
olduğunu bulmak için sürekli
olarak inceleme yaptım.
21.Bir arkadaşta aradığım şeyin
gelecekte
değişebileceğini
düşünüyorum.
22.Hangi duygusal ilişkinin bana
uygun olduğunu sorguladım.
23.Mesleki amaçlarımı
değiştirmekten yana değilim.
24.Aile yapıma uygun gelebilecek
pek çok yönü değerlendirdim.
25.Erkek ve kadın rolleri
hakkındaki düşüncelerim hiç
değişmeyecek.
26.Politik inançlarımı hiç
sorgulamadım.
27. Arkadaşlarımda olmasını
istediğim özellikleri
değerlendirmemi sağlayan pek çok
deneyimim oldu.
28. Dini konular hakkında benden
farklı düşünen insanlarla
konuştum.
29. Sahip olduğum değerlerin
benim için doğru olduğundan
emin değilim.
30. Mesleki amaçlarımı hiç
sorgulamadım.
31. Aileme ne kadar değer
verdiğim gelecekte değişebilir.
32. Birisiyle çıkma (flört)
konusundaki düşüncelerim
bellidir.
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