
 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

 
 

 
madsg.com 

Questionnaire1.com 
madsg.com

questionnaire1.com

http://questionnaire1.com/
http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://questionnaire1.com/
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

http://edu-administrators.persianblog.ir 

  رسشنامه رفتار منطقیپ                                                    

   ماده37« شُرکی و وایتمن      “                                            

تذیي تشتیة کِ اتتذا . پاسخی اًتخاب کٌیذ کِ تا ًظش ضوا تیطتش هطاتمت هی کٌذ  تشای ّشیک اص جوالت صیش

اجتٌاب اص اضتثاُ  تشای. سا تِ دلت تخَاًیذ ، خیلی ٍلت غشف ًکٌیذ ٍ تا هی تَاًیذ سشیع پاسخ دّیذ  جولِ

  . هعیاس ًوشُ گزاسی صیش سا دس ًظش داضتِ تاضیذ

  کاهال هخالف= 1هخالف = 2تذٍى ًظش = 3هَافك  =4 کاهال هَافك =5

  . صًذگی است کوک کشدى تِ دیگشاى اساس -1

  . الصم است تا ّوکاساى ٍ ّوسایگاى جذیذ خیلی دٍستاًِ سفتاس کشد -2

  . هشدم تایذ تیطتش تِ اخالق تَجِ کٌٌذ تا ٍالعیت -3

  . اًتماد سا تذٍى ًاساحتی تحول کٌن تشاین دضَاس است کِ -4

  . اًجام ًذادى کاسّایی کِ ًثایذ اًجام دّن ، ساُ ّایی پیذا کٌن هعوَال صیادی ٍلت غشف هی کٌن تا تشای -5

  . هطاتك هیل هي ًثاضذ ، خیلی عػثاًی ٍ ًاساحت هی ضَم اگش کاسّا -6

  . کِ ّیجاى ّاین سا تغییش دّن ّشگض تشاین هوکي ًیست -7

  . تشدیذ دس افتخاسات هلی گٌاُ کثیشُ است -8

  . ّکذلی صیثاتشیي ّیجاى اًساى است -9

  . ضَم تشس داسم اص ایي کِ تا تحشاى یا هطکل سٍتشٍ -10

  . ضَم ٍلتی کاسّا خَب پیص ًوی سٍد ، اغلة عػثی یا پشیطاى حال هی -11

  . اًجام دادى آًْا خَدداسی کشد اگش کاسّا ًا خَضایٌذ تاضٌذ ، حتی اگش ضشٍست داضتِ تاضٌذ ، تایذ اص -12

  . کٌٌذ ًاساحت هی ضَم ٍلتی ّوسایِ ّا تا تچِ ّای خَد تذ سفتاسی هی -13

  . تاضذ تایذ اًتظاس داضت کِ دس اصدٍاج اختالف ٍجَد ًذاضتِ -14

  اغلة اص ظاّش خَد ًاساضی ّستن -15

  . ، ساصگاس ، کاهل ٍ تا َّش تاضذ اًساى تایذ اص ّش لحاظ ضایستِ -16

  . هی کٌٌذ هْن ایي است کِ دیگشاى دستاسُ هت چِ فکش -17

  . سساًٌذ دیگشاى تایذ صًذگی سا تشای ها آساى کٌٌذ ٍ تِ ٌّگام گشفتاسی یاسی -18
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  . اًتظاس داسم کِ دیگشاى سفتاس هشا خَب یا تذ تذاًٌذ -19

  . احساس هی کٌن کِ کاس ٍ صًذگی اجتواعی هي هَجة تذتختی هي خَاٌّذ ضذ -20

  . اص اًجام دادى کاسّایی کِ تا اسصش ًوی داًن خَدداسی هی کٌن هعوَال -21

  . خاًَادُ یا دٍستاى عادت ّایی داسًذ کِ هشا ًاساحت ٍ خستِ هی کٌذ تشخی اص اعضای -22

  . هثادا حَادث یا تذ ضاًسی ّایی پیص تیایذ ًگشاى هی ضَم ایي کِ -23

  . تِ تٌْایی هسؤٍل احساس کٌن دٍست داسم خَدم سا -24

  . ًاساحت هی ضَم ٍ احساس تذتختی هی کٌن ٍلتی کاسّا تِ هیل هي پیص ًوی سٍد ، خیلی -25

  . تیایذ کوی ًاساحت هی ضَم اص ایي کِ هوکي است تذتختیْایی پیص -26

  . تعذی هی کاّذ تٌثیِ کشدى خَد تِ علت اضتثاّات ، اص اضتثاّات -27

  . هی تَاى تْتش تِ آًْا کوک کشد تا اًتماد کشدى اص دیگشاى ٍ تا یادآٍسی جذی خطاّای اعوالطاى -28

  . تیي سفتاس یا کاّص آثاس آى کوک کٌذ ًگشاًی اص یک خطش احتوالی ، هی تَاًذ تِ اص -29

  . ضَم تِ خاطش چیضّای کَچک ًیض ًاساحت هی -30

  . ضذت سشصًص یا تٌثیِ ضًَذ تشخی اضخاظ ، تذ ، ضشٍس یا دٍسٍ ّستٌذ ٍ تایذ تِ خاطش گٌاُ خَد تِ -31

  . اکثش هشدم سفتاسّای جٌسی صضتی داسًذ -32

  . دس هماتل ّش اضتثاُ ٍ ّش ًمع تایذ تِ ضذت خَدهاى سا سشصًص کٌین -33

  . دیگشاى تَدى خیلی هشا اریت هی کٌذ هتفاٍت اص -34

  . تیایذ خَدم سا ًاساحت هی کٌن اص ایي کِ هوکي است تذتختیْایی پیص -35

  . ٍاتستِ ًثاضن تِ ٌّگام تػوین گیشی تشجیح هی دّن تِ دیگشاى -36

  . اص آى ًاساحت ضَین ٍلتی چیضی صًذگی ها سا تحت تاثیش لشاس هی دّذ ، خیلی تایذ -37

  1380. ًطش ساٍاالى . اسصضیاتی ضخػیت . گٌجی ، حوضُ : هاخز 
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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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