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نامهترغیببهمطالعهپرسش

آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان تطًیق آوُا بٍ فعالیت َای پژيَطی مًثر  -1

 است ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان استفادٌ از کتابُای علمی ي تحقیقی مًثر  -2

 است ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان گرایص آوُا بٍ تحقیقات گريَی تاثیر دارد  -3

 ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

از فضای کتابخاوٍ ارتباط  آیا بیه ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان بُرٌ گیری -4

  ؟  يجًد دارد

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 تاثیر تحقیق وتایج از عملی يری بُرٌ میسان بر تحقیق ي مطالعٍ بٍ آمًزان داوص ترغیب ريضُای آیا – 5

  ؟ دارد

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 آیا میسان ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق با آگاَی مطايران مذرسٍ ارتباط دارد ؟ -6

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 داوص امًزان در ترغیب داوص آمًزان بر مطالعٍ ي تحقیق مًثر است ؟آیا میسان مطالعٍ ي تحقیق يالذیه  -7

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا بیه ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان ضکًفایی خالقیت آوُا ارتباط يجًد  -8

 دارد ؟ 

 5کم  خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5زیاد خیلی  -1

آیا بیه ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان کطف استعذادَای تحصیلی آوُا  -9

 ارتباط يجًد دارد ؟

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا بیه ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان تًجٍ آوُا برای بُرٌ گیری از مىابع  -11

 مرتبظ با تحقیق ارتباط يجًد دارد ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1
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وًیسی مًثر  آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان افسایص مُارت آوُا در مقالٍ -11

 است ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آوُا بٍ گىجاوذن درس  آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان عالقمىذی -12

 پژيَص در بروامٍ َفتگی مًثر است ؟

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5تاحذيدی  -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان فرَىگ سازی ایه ريش برای باال بردن  -13

 سطح علمی آوُا مًثر است ؟

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 آیا ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان پیطرفت تحصیلی تاثیر دارد ؟ -14

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان عالقمىذی آوُا بٍ تحقیق کالسی ي  -15

 کارَای گريَی مًثر است ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 ي ایجاد اوگیسٌ رابطٍ يجًد دارد ؟ آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق  -16

 5 کم خیلی -5       5کم  -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق يالذیه آوُا رابطٍ يجًد دارد ؟  -17

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق ي آمًزش ريش تحقیق رابطٍ يجًد دارد ؟  - 18

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

العٍ ي تحقیق بر میسان کطف استعذادَای تحصیلی آوُا آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مط - 19

 رابطٍ يجًد دارد ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان امادگی آوُا برای وًضته تحقیقات  -21

 داوطجًیی رابطٍ يجًد دارد ؟ 

 5کم  خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

تحقیق بر میسان افسایص مُارت آوُا در مقالٍ  آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي -21

 وًیسی رابطٍ يجًد دارد ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1
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آیا بیه ريضُای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ يتحقیق بر میسان عالقٍ مىذی بٍ گىجاوذن درس -22

 پژيَص در بروامٍ َفتگی آوُا رابطٍ يجًد دارد؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق بر میسان تطًیق آوُا برای ضرکت در  -23

 مسابقات تحقیقی ي پژيَطی رابطٍ يجًد دارد ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

مطالعٍ ي تحقیق بر میسان تًجٍ آوُا برای بُرٌ گیری آوُا از  آیا بیه ريش َای ترغیب داوص آمًزان بٍ - 24

 مىابع مرتبظ با تحقیق رابطٍ يجًد دارد ؟ 

 5 کم خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1

 باط دارد ؟ آیا میسان ترغیب داوص آمًزان بٍ مطالعٍ ي تحقیق با آگاَی مطايران مذرسٍ ارت 25

 5کم  خیلی -5       5 کم -4        5 تاحذيدی -3     5 زیاد -2        5خیلی زیاد  -1
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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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