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  پرسشنامه قاطعیت

  ایلیي گوٌزیل ٍ چزیل ریکی

Assertion Inventory (AI)  

  سٌدص سِ بعذی قاطعیت

. اضطزاب خَد را در هَرد ّزیک اس عبارات هطزح ضذُ در ایي پزسطٌاهِ هطخص کٌیذ  لطفا هیشاى ًاراحتی یا

  .ًطاى دادى هیشاى ًاراحتی خَد اس هقیاس پٌح گاًِ سیز استفادُ کٌیذ بزای

  خیلی سیاد= 5سیاد ، = 4تاحذی، = 3کوی ،  =2ّزگش ،  =1

 . فَق در سوت راست ّز سَال بٌَیسذ لطفا ًظز خَد را با استفادُ اس اعذاد

 
  رد درخَاست اتَهبیل اس ضوا .1 _____

  تعزیف ٍ تودیذ کزدى یک دٍست .2 _____

  درخَاست لطف ٍ عٌایت اس دیگزی .3 _____

  اصزار فزٍضٌذُ هقاٍهت در هقابل فطار ٍ .4 _____

  عذر خَاّی کزدى در صَرتی کِ اضتباُ اس ضوا باضذ .5 _____

  رد کزدى درخَاست هالقات خصَصی یا ضزکت کزدى در یک خلسِ .6 _____

  قبَل کزدى تزس خَد ٍ درخَاست تدذیذ ًظز .7 _____

  ّستیذ، در صَرتی کِ گفتار یا رفتار ضوا اٍ را ًاراحت کٌذ تذکز بِ فزدی کِ با اٍ صویوی .8 _____

  افشایص حقَق یا پایِ درخَاست .9 _____

  قبَل خْل خَد در بعضی سهیٌِ ّا .10 _____

  کزدى درخَاست پَل قزضی اس ضوا رد .11 _____

  پزسیذى سَاالت ضخصی .12 _____

  هتَقف کزدى یک دٍست پز حزف .13 _____

  درخَاست اًتقاد ساسًذُ کزدى .14 _____

  پیطقذم ضذى بزای گفتگَ با یک ضخص غزیبِ .15 _____

 (عاضقاًِ)بِ اٍ عالقِ داریذ ٍ یا رابطِ ضوا با اٍ رهاًتیک  تحسیي ٍ تودیذ اس ضخصی کِ ضوا .16 _____

  . است

  تقاضای قزار هالقات خصَصی یا ضزکت در خلسِ خصَصی با دیگزی .17 _____

ٍقت هالقات هدذد اس ضخصی کِ درخَاست اٍلیِ ضوا را بزای هالقات رد کزدُ  در خَاست .18 _____
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  باضذ

  قبَل هبْن بَدى یک ًکتِ هَرد بحث ٍ درخَاست تصزیح یا رٍضي ساسی آى .19 _____

  درخَاست ضغل کزدى .20 _____

  رًدیذُ خاطز کزدُ ایذ یاًِ پزسیذى اس دیگزی کِ آیا ضوا اٍ را .21 _____

  بِ دیگزی بگَییذ کِ اس اٍ خَضتاى هی آیذ .22 _____

  رستَراى ّستیذ درخَاست پذیزایی ضذى ٍقتی کِ اًتظار ایي کار هی رٍد ، هثال ٍقتی در .23 _____

  است گفتگَی بی پزدُ با کسی کِ اس رفتار ضوا اًتقاد کزدُ .24 _____

  پس دادى اضیا یا اقالم ًاقص در یک فزٍضگاُ یا رستَراى .25 _____

  ابزاس ًظز هخالف با کسی کِ با اٍ در حال صحبت ّستیذ .26 _____

  هقابل درخَاست رابطِ صویوی ٍقتی کِ بِ آى توایل ًذاریذ هقاٍهت در .27 _____

  دیگزی ٍقتی کِ احساس هی کٌیذ عول اٍ ًسبت بِ ضوا هٌصفاًِ ًبَدُ است تذکز دادى بِ .28 _____

  قبَل یا رد کزدى درخَاست دیگزی بزای قزار هالقات خصَصی .29 _____

  دربارُ خَد بِ دیگزاى دادى خبز خَبی .30 _____

  هطزٍبات الکلی هقاٍهت کزدى در هقابل فطار بزای هصزف .31 _____

  هقاٍهت در هقابل درخَاست غیز هٌصفاًِ یک ضخص هْن .32 _____

  ٍل کزدى کار .33 _____

  هقاٍهت در هقابل فطار بزای هصزف هَاد هخذر .34 _____

  گفتگَی بی پزدُ با کسی کِ اس کار ضوا اًتقاد هی کٌذ .35 _____

  درخَاست پس گزفتي چیشی کِ اس ضوا قزض گزفتِ ضذُ است .36 _____

  یا ّذیِ دیگزی قبَل کزدى تحسیي .37 _____

  اداهِ گفتگَ با کسی کِ با ضوا هخالفت هی کٌذ .38 _____

  تذکز بِ دٍست یا ّوکار، ٍقتی کِ گفتار یا رفتارش ؛ ضوا را ًاراحت هی کٌذ .39 _____

  کٌذ تذکز دادى یا درخَاست تَقف بِ کسی کِ ضوا را در هقابل خوع ًاراحت هی .40 _____

 

ایي بار . عبارات بِ ضوا ارائِ هی ضًَذ  بزای بار دیگز ّواى.در عبارات قبل هیشاى ًاراحتی ضوا را پزسیذین 

اس هقیاس سیز استفادُ . ضذى با آى ضزایط هطخص کٌیذ  چگًَگی پاسخ احتوالی خَد را در صَرت هَاخِ

  .کٌیذ
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  . هی کٌن ّویطِ ، ایي کار را =1

  . هعوَال ، ایي کار را هی کٌن =2

  هی کٌن حذٍد ًیوی اس اٍقات ایي کا را =3

  بٌذرت ، ایي کار را هی کٌن =4

  ّز گش ، ایي کار را ًوی کٌن =5

 
  رد درخَاست اتَهبیل اس ضوا _____.1

  تعزیف ٍ تودیذ کزدى یک دٍست _____.2

  درخَاست لطف ٍ عٌایت اس دیگزی _____.3

  اصزار فزٍضٌذُ هقاٍهت در هقابل فطار ٍ _____.4

  عذر خَاّی کزدى در صَرتی کِ اضتباُ اس ضوا باضذ _____.5

  رد کزدى درخَاست هالقات خصَصی یا ضزکت کزدى در یک خلسِ _____.6

  قبَل کزدى تزس خَد ٍ درخَاست تدذیذ ًظز _____.7

  ّستیذ، در صَرتی کِ گفتار یا رفتار ضوا اٍ را ًاراحت کٌذ تذکز بِ فزدی کِ با اٍ صویوی _____.8

  افشایص حقَق یا پایِ درخَاست _____.9

  قبَل خْل خَد در بعضی سهیٌِ ّا _____.10

  کزدى درخَاست پَل قزضی اس ضوا رد _____.11

  پزسیذى سَاالت ضخصی _____.12

  کزدى یک دٍست پز حزف هتَقف _____.13

  درخَاست اًتقاد ساسًذُ کزدى _____.14

  ضذى بزای گفتگَ با یک ضخص غزیبِ پیطقذم _____.15

 (عاضقاًِ)عالقِ داریذ ٍ یا رابطِ ضوا با اٍ رهاًتیک  تحسیي ٍ تودیذ اس ضخصی کِ ضوا بِ اٍ _____.16

  . است

  قزار هالقات خصَصی یا ضزکت در خلسِ خصَصی با دیگزی تقاضای _____.17

 هالقات هدذد اس ضخصی کِ درخَاست اٍلیِ ضوا را بزای هالقات رد کزدُ باضذ در خَاست ٍقت _____.18
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  قبَل هبْن بَدى یک ًکتِ هَرد بحث ٍ درخَاست تصزیح یا رٍضي ساسی آى _____.19

  درخَاست ضغل کزدى _____.20

  رًدیذُ خاطز کزدُ ایذ یاًِ پزسیذى اس دیگزی کِ آیا ضوا اٍ را _____.21

  بِ دیگزی بگَییذ کِ اس اٍ خَضتاى هی آیذ _____.22

  رستَراى ّستیذ درخَاست پذیزایی ضذى ٍقتی کِ اًتظار ایي کار هی رٍد ، هثال ٍقتی در _____.23

  گفتگَی بی پزدُ با کسی کِ اس رفتار ضوا اًتقاد کزدُ است _____.24

  پس دادى اضیا یا اقالم ًاقص در یک فزٍضگاُ یا رستَراى _____.25

  ابزاس ًظز هخالف با کسی کِ با اٍ در حال صحبت ّستیذ _____.26

  درخَاست رابطِ صویوی ٍقتی کِ بِ آى توایل ًذاریذ هقاٍهت در هقابل _____.27

  ٍقتی کِ احساس هی کٌیذ عول اٍ ًسبت بِ ضوا هٌصفاًِ ًبَدُ است تذکز دادى بِ دیگزی _____.28

  رد کزدى درخَاست دیگزی بزای قزار هالقات خصَصی قبَل یا _____.29

  دیگزاى دادى خبز خَبی دربارُ خَد بِ _____.30

  هقاٍهت کزدى در هقابل فطار بزای هصزف هطزٍبات الکلی _____.31

  هقاٍهت در هقابل درخَاست غیز هٌصفاًِ یک ضخص هْن _____.32

  کار ٍل کزدى _____.33

  هقاٍهت در هقابل فطار بزای هصزف هَاد هخذر _____.34

  پزدُ با کسی کِ اس کار ضوا اًتقاد هی کٌذ گفتگَی بی _____.35

  ضوا قزض گزفتِ ضذُ است درخَاست پس گزفتي چیشی کِ اس _____.36

  قبَل کزدى تحسیي یا ّذیِ دیگزی _____.37

  اداهِ گفتگَ با کسی کِ با ضوا هخالفت هی کٌذ _____.38

  ٍقتی کِ گفتار یا رفتارش ؛ ضوا را ًاراحت هی کٌذ تذکز بِ دٍست یا ّوکار، _____.39

  تَقف بِ کسی کِ ضوا را در هقابل خوع ًاراحت هی کٌذ تذکز دادى یا درخَاست _____.40
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  . 1387اًتطارارت بعثت . هقیاس ّای سٌدص خاًَادُ ٍ اسدٍاج  . ثٌایی ، باقز ٍ ّوکاراى
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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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