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 آزمون گرایش سلطه گری

Sample of Dominance Tendency Inventory 

 

پس اس آى کِ چٌذ لحظِ بِ ایي . بزگزدیذ بِ ٍقایؼی کِ در طی یک هاُ گذشتِ در سًذگی شوا اتفاق افتادُ ، بیاًذیشیذ 

در هَرد ّزکذام اس آى ّا بٌَیسیذ کِ ایا رفتار تَصیف . کار پزداختیذ، بِ ّز یک اس گَیِ ّای آسهَى سیز پاسخ دّیذ

اگز پاسخ آری است ، آى گاُ هشخص کٌیذ کِ . شذُ ّواى کاری است کِ شوا در طی هاُ گذشتِ اًجام دادُ ایذ یا خیز 

.  اًجام دادُ ایذ"اغلب" یا " گْگاُ" ، " بٌذرت"ایا شوا آى رفتار را در طی آى هذت 

 اغلب گْگاُ بٌذرت .هسؤٍلیت ساسهاى بٌذی یک طزح را بز ػْذُ داشتن- 1

    .در یک جلسِ سیاد صحبت کزدم- 2

    .تصویواتی گزفتن بی آى کِ با سایز افزادی کِ در آى تصویوات دخیل بَدًذ، هسَرت کٌن- 3

    .در هَرد کاری، بِ رغن فشار گزٍّی سیادی کِ اًجام شذ ، اس هصالحِ اهتٌاع کزدم- 4

    .بزای ایي کِ هٌظَرم را ػولی کٌن، سز یک ًفز داد کشیذم- 5

    .بِ یک ًفز با صذای بلٌذ ٍ خشي حزفی سدم- 6
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    .بی آى کِ اس هي خَاستِ شذُ باشذ، کسی را ًصیحت کزدم- 7

    در یک هکالوِ هتکلن ٍحذُ شذم- 8

    .در بزابز جوغ سیادی اس هزدم صحبت کزدم- 9

    .هضوَى هکالوِ ای را چٌاى ّذایت کزدم کِ بز خَدم ٍ آى چِ کِ اًجام دادُ بَدم هؼطَف باشذ-10

    .گفتگَی شخص دیگزی را قطغ کزدم- 11

    .بزای سزگزهی دیگزاى داستاًی بلٌذ تؼزیف کزدم -12

هؼاًٍت فزٌّگی آستاى قذس . تزجوِ احوذ ٍرضَاًی . ًظزیِ ّای شخصیت . شی یز . کارٍر ٍ هایکل اف . چارلش اس

 1375. رضَی 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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