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 سنجش آگاهی در مورد بالياي طبيعی

 : ّ ًبم خبًْادگی ًبم

 :طي 

 (سى يب هزد ): جٌظيت

 :ًبم هذرطَ

 :کالص

 :کؼْر

 :تبريخ

 :دطتْرالؼول تکويل پزطؼٌبهَ

 30دقيقَ فزصت داريذ تب پزطغ ًبهَ را پز کٌيذ .  

  صفحَ دارد4ايي پزطغ ًبهَ ثب احتظبة صفحَ اّل .  

 لطفب اس ثيي گشيٌَ ُب ثِتزيي را اًتخبة کٌيذ ّ ػذد گشيٌَ اًتخبة ػذٍ را ػالهت ثشًيذ.  
  اگز گشيٌَ هٌبطجي ًيبفتيذ ، گشيٌَ اي را کَ ثَ پبطخ ػوب ًشديک تز اطت ػالهت ثشًيذ.  

 لطفب ثَ توبم طْاالت پبطخ دُيذ.  

 .لطفا ته سواالت زير در مورد فعاليت های خانواده پاسخ دهيذ

  ػالهت 1اگز فکز هی کٌيذ کَ اػضبی خبًْادٍ ػوب ، ثذّى ػوب ، کبرُبی سيز را اًجبم دادٍ اًذ، در طتْى Aثگذاريذ . 

  ػالهت1اگز فکز هی کٌيذ کَ اػضبی خبًْادٍ ػوب ُوزاٍ ثب ػوب کبرُبی سيز را اًجبم دادٍ اًذ در طتْى  Bثگذاريذ . 

  ثشًيذ+  ػالهت 2اگز احظبص هی کٌيذ قصذ داريذ ثب خبًْادٍ خْد کبرُبی سيز را اًجبم ثذُيذ در طتْى. 

  ثشًيذ+  ػالهت 3اگز احظبص هی کٌيذ کَ کبرُبی سيز را ثَ ُوزاٍ خبًْادٍ ثبيذ اًجبم ثذُيذ در طتْى. 

 کبرُب

(1 ) (2) (3) 

 .ثبيذ اًجبم ػْد قصذ اًجبم دارين اًجبم ػذٍ اطت 

    خْاًذى هجلَ

    خْاًذى رّس ًبهَ

    گْع دادى ثَ راديْ

    توبػبی تلْيشيْى
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    کبػتي درخت 

هؼخص کزدى صفحَ اهي در خبًَ در ثزاثز 

 حْادث

   

هؼخص کزدى ًقبط ضؼيف خبًَ در ثزاثز 

 حْادث

   

هحکن طبسی يب ثبس  )خبًَ ُب را اهي طبختي 

 (طبسی 

   

    .ثزداػتي چيشُبيي کَ هوکي اطت طقْط کٌٌذ

    اُذای پْل يب جٌض ثَ هْطظبت خيزيَ

    تِيَ کيت کوک ُبی اّليَ

    تِيَ کيف لْاسم ضزّری ثزای حْادث

    آهْسع ديذى دّرٍ کوک ُبی اّليَ

    هتَ حفبری

    اهٌيت هحل خْاة

    ًگِذاری چزاؽ قٍْ ًشديک تخت

    آهْسع ديذى دّرٍ هقبثلَ ثب حْادث ُوزاٍ فبهيل

  .لطفا ته سواالت زير در مورد فعاليت های خانواده پاسخ دهيذ

  جذّل ّارد کٌيذ1لطفب گشيٌَ هٌبطت را اًتخبة کزدٍ در طتْى : 

 :در هْرد خْاطتَ ػذٍ در جذّل: گشيٌَ ُب 

 .ػوب ثب اػضبی خبًَ صحجت هی کٌيذ .1

 .اػضبی خبًْادٍ ثب ػوب صحجت هی کٌٌذ .2

 .اػضبی خبًْادٍ ثبُن صحجت هی کٌٌذ ّلی ثب ػوب صحجت ًوی کٌٌذ .3

 .اػضبی خبًْادٍ در ايي هْرد صحجت ًوی کٌٌذ .4

  ثشًيذ+  ػالهت 2اگز احظبص هی کٌيذ ايي هْرد را اًجبم خْاُيذ داد در طتْى. 
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  ثشًيذ+  ػالهت 3اگز احظبص هی کٌيذ کَ ايي هْردي اطت کَ ثبيذ اًجبم دُيذ در طتْى. 

 هْارد

(1) (2) (3) 

 فکز هی کٌين ثبيذ اًجبم هی خْاُين اًجبم دُين اًجبم ػذٍ 

 ػْد

    (کبُغ خطزات  )پيؼکيزی صحجت راجغ ثَ 

    آهبدگی 

    پبطخ

    ثبسطبسی/ ًؼويز 

تذاثيزي کَ هي اًذيؼين ّ فؼبليت ُبيي کَ قجل اس حبدثَ اًجبم هي دُين تب ٌُگبم ّقْع حبدثَ اصال خظبرتي : کبُغ خطزات  )پيؼگيزی

 (ثزای هثبل طبختي خبًَ هحکن در ثزاثزحبدثَ ، يب کٌبرٍ ُبی رّدخبًَ ُب ّ طْاحل را هظتحکن کزدى  ). ثَ ثبر ًيبيذ

ثزای  ).تذاثيزي کَ هي اًذيؼين ّ فؼبليت ُبيي کَ قجل اسحبدثَ اًجبم هي دُين تب خظبرات ثَ ّجْد آهذٍ ثؼذ اس حبدثَ کبُغ يبثذ: آهبدگی 

 (هثبل تِيَ غذا ، هؼخص کزدى جبي جوغ ػذى فبهيل ثؼذ اسحبدثَ ، ّ ايجبد طيظتن ثزای کوک ثَ اػضبي جبهؼَ ثؼذ اس حبدثَ 

 (ثزای هثبل تخليَ افزاد ٌُگبم حبدثَ ، ًجبت افزاد ّ ايجبد رّحيَ در هزکش تخليَ  ).فؼبليت ُب ٌُگبم ّ ثؼذ اس حبدثَ : پب طخ

ثزای هثبل تؼويز لْلَ ُبی آة ، طبختوبًِب ، هْطظبت ّ هزاکش  ).طبخت ّ يب تؼويز چيشی کَ خظبرت ديذٍ ثَ ػکل اّل آى – ثبس يبفت 

 (اجتوبػی ديگز

 (ثزای هثبل ػِز ّ يب سًذگی هزدم  )طبختي چيشی کَ خظبرت ديذٍ ثِتز اس ػزايطی کَ قجل اسحبدثَ داػتَ – ثبسطبسی 

 .لطفا به سواالت زير در مورد فعاليت های جامعه پاسخ دهيد

  ػالهت 1اگز فکز هی کٌيذ کَ اػضبی جبهؼَ ، ثذّى ػوب ، کبرُبی سيز را اًجبم دادٍ اًذ، در طتْى Aثگذاريذ . 

  ػالهت1اگز فکز هی کٌيذ کَ اػضبی جبهؼَ ُوزاٍ ثب ػوب کبرُبی سيز را اًجبم دادٍ اًذ در طتْى  Bثگذاريذ . 

  ثشًيذ+  ػالهت 2اگز احظبص هی کٌيذ قصذ داريذ ثب جبهؼَ خْد کبرُبی سيز را اًجبم ثذُيذ در طتْى. 

  ثشًيذ+  ػالهت 3اگز احظبص هی کٌيذ کَ کبرُبی سيز را ثَ ُوزاٍ جبهؼَ اًجبم خْاُيذ داد در طتْى. 

 کبرُب

(1 ) (2) (3) 

 .ثبيذ اًجبم ػْد قصذ اًجبم دارين اًجبم ػذٍ اطت 

    درخت کبری

    تِيَ کيف ّطبئل ضزّری ثزای حبدثَ
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    (فزٌُگ  )طبختي خبًَ هجتوغ 

هظتحکن طبسی ، طبخت  )خبًَ را اهي کزدى 

 (هجذد

   

    فؼبليت داّطلجبًَ

    آهْسع ػوْهی ثب اطتفبدٍ اس داًغ آهْساى

    فضبی ثبس ًگَ داػتي

ثبػگبٍ ُبی هختلف ثزای کبُغ خظبرات حبدثَ 

 تبطيض کزدى

   

    حظبة کوک ثَ حبدثَ ديذگبى ثبس کزدى

    آهْختي کوک ُبی اّليَ

    هبًْر حبدثَ

    ثزًبهَ ريشی ثزای کبُغ خطزات حبدثَ

    ُوکبری هتقبثل

 .لطفا ته سواالت زير در مورد فعاليت های جامعه پاسخ دهيذ

  جذّل ّارد کٌيذ1لطفب گشيٌَ هٌبطت را اًتخبة کزدٍ در طتْى : 

 :در هْرد خْاطتَ ػذٍ در جذّل: گشيٌَ ُب 

 .ػوب ثب اػضبی جبهؼَ صحجت هی کٌيذ .1

 .اػضبی جبهؼَ ثب ػوب صحجت هی کٌٌذ .2

 .اػضبی جبهؼَ ثبُن صحجت هی کٌٌذ ّلی ثب ػوب صحجت ًوی کٌٌذ .3

 .اػضبی جبهؼَ در ايي هْرد صحجت ًوی کٌٌذ .4

  ثشًيذ+  ػالهت 2اگز احظبص هی کٌيذ ايي هْرد را اًجبم خْاُيذ داد در طتْى. 

  ثشًيذ+  ػالهت 3اگز احظبص هی کٌيذ کَ ايي هْردي اطت کَ ثبيذ اًجبم دُيذ در طتْى. 

 (3) (2) (1) هْارد
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 فکز هی کٌين ثبيذ اًجبم هی خْاُين اًجبم دُين اًجبم ػذٍ 

 ػْد

    پيؼکيزی صحجت راجغ ثَ 

    آهبدگی 

    پبطخ

    ثبسطبسی/ ًؼويز 

تذاثيزي کَ هي اًذيؼين ّ فؼبليت ُبيي کَ قجل اس حبدثَ اًجبم هي دُين تب ٌُگبم ّقْع حبدثَ اصال خظبرتي : (کبُغ خطزات  )پيؼگيزی

 (ثزای هثبل طبختي خبًَ هحکن در ثزاثزحبدثَ ، يب کٌبرٍ ُبی رّدخبًَ ُب ّ طْاحل را هظتحکن کزدى  ). ثَ ثبر ًيبيذ

 ).تذاثيزي کَ هي اًذيؼين ّ فؼبليت ُبيي کَ قجل اس حبدثَ اًجبم هي دُين تب خظبرات ثَ ّجْد آهذٍ ثؼذ اس حبدثَ کبُغ يبثذ: آهبدگی 

 (ثزای هثبل تِيَ غذا ، هؼخص کزدى جبي جوغ ػذى فبهيل ثؼذ اس حبدثَ، ّ ايجبد طيظتن ثزای کوک ثَ اػضبي جبهؼَ ثؼذ اس حبدثَ 

 (ثزای هثبل تخليَ افزاد ٌُگبم حبدثَ ، ًجبت افزاد ّ ايجبد رّحيَ در هزکش تخليَ  ).فؼبليت ُب ٌُگبم ّ ثؼذ اسحبدثَ : پب طخ

ثزای هثبل تؼويز لْلَ ُبی آة ، طبختوبًِب ، هْطظبت ّ هزاکش  ).طبخت ّ يب تؼويز چيشی کَ خظبرت ديذٍ ثَ ػکل اّل آى – ثبس يبفت 

 (اجتوبػی ديگز

 (ثزای هثبل ػِز ّ يب سًذگی هزدم  )طبختي چيشی کَ خظبرت ديذٍ ثِتز اس ػزايطی کَ قجل اس حبدثَ داػتَ – ثبسطبسی 

 لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

 تی اهميت- 4کمی مهم - 3 مهم- 2خيلی مهم  - 1

 فکز هی کٌيذ کذام يک اس رطبًَ ُبی سيز در هْرد حْادث طجيؼی ثَ ػوب اطالػبت هی دٌُذ؟

  4 3 2 1 ......................................................................................................تلْيشيْى 

 4 3 2 1 .....................................................................................................…کتبة ُب 

 4 3 2 1 .....................................................................................................رّسًبهَ ُب 

 4 3 2 1 ..........................................................................................................ايٌتزًت 

 در هْرد هْارد سيز در هْرد هذيزيت ثحزاى چگًَْ فکز هی کٌيذ؟

  4 3 2 1 ..............................................................صحجت در هْرد حْادث ثب دّطت يب هؼلن 

  4 3 2 1 ......................................................................صحجت ثب خبًْادٍ در هْرد حْادث 
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  4 3 2 1 ...................................................................فؼبليت ُبی اجتوبػي ثزای حْادث 

  4 3 2 1 ..............................................ػزکت در فؼبليت ُبی جبهؼَ ثزای هقبثلَ ثب حْادث 

 4 3 2 1 .................گْع دادى ثَ افزادی کَ ثزای هقبثلَ ثب حْادث طجيؼی کبر يب فؼبليت هی کٌٌذ 

  4 3 2 1 ..............................................ػزکت در دّرٍ ُبی آهْسػی ثزا ی هقبثلَ ثب حْادث 

  ًَ4 3 2 1 ....................................................................................فؼبليت ُبی داّطلجب 

  4 3 2 1 ......(افزاد هظي، ثچَ ُب، ًْساداى، هؼلْليي ، سًبى حبهلَ ّ پز ثچَ)ػٌبختي افزاد صذهَ پذيز 

 4 3 2 1 . ..........ػٌبختي ػغل ّ هکبى کبر افزاد خبًْادٍ ّ چيشُبيی کَ هزثْط ثَ سًذگی آًبى اطت 

  4 3 2 1 ..............................................................ػٌبخت هحْطَ خطزًبک در هحل سًذگی 

  4 3 2 1 .........................................................................................اهٌيت هحل خْاة 

  ًَ4 3 2 1 ....................................................................................هظتحکن طبسی خب 

  4 3 2 1 ......................................................................................صحجت ثب ُوظبيگبى 

  ًَ4 3 2 1 ...................................................آهبدٍ کزدى کيف هقبثلَ ثب حْادث طجيؼی در خب 

  4 3 2 1 ..............................................................................رّاثظ خْة ثب خبًْادٍ داػتي 

  4 3 2 1 ..............................................................................رّاثظ خْة ثب جبهؼَ داػتي 

  4 3 2 1 .........................................................اًتقبل ّاًتؼبر داًغ ّ تجبرة خْد ثَ ديگزاى 

 .لطفا گسينه مناسة را در مورد سواالت زير انتخاب کنيذ

توبػب ًکزدى - 4 (خْاًذى)فقظ ٌُگبم خظتگی توبػب کزدى - 3 (خْاًذى)در حذ اهکبى توبػب کزدى  – 2 (خْاًذى )سيبد توبػبکزدى- 1

 (ًخْاًذى)

  هؼوْال چقذر ثزًبهَ ُبی تلْيشيًْی در هْرد حْادث طجيؼی را ًگبٍ هی کٌيذ؟

................................... 

    

 4 3 2 1 ................................هؼوْال چقذر هطبلت رّسًبهَ ُب را در هْرد حْادث طجيؼی هطبلؼَ هی کٌيذ؟ 

 .لطفا گسينه مناسة را در مورد سواالت زير انتخاب کنيذ

 ُزگش- 5....... يک ثبر در طبل - 4.........  هبٍ 6يک ثبر در - 3...... يک ثبر درهبٍ - 2...... ثيغ اس يک ثبر درُفتَ- 1
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 چٌذ ّفت يک ثب ر هؼوْال فؼبليت ُبی سيز را اًجبم هی دُيذ؟

 5 4 3 2 1 خْاًذى کتبة در هْرد ثاليبی طجيؼی 

 5 4 3 2 1 ًگبٍ ثَ اطالػبت در هْرد ثاليبی طجيؼی در ايٌتزًت 

 5 4 3 2 1 صحجت ثب دّطتبى در هْرد ثاليبی طجيؼی 

 5 4 3 2 1 صحجت ثب خبًْادٍ در هْرد ثاليبی طجيؼی 

 ٍ5 4 3 2 1 آهْسع ديذى ثزای هقبثلَ ثب ثاليبی طجيؼی تْطظ خبًْاد 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

اصال ػزکت - 4....... خيلی کن ػزکت کزدٍ ام - 3. ......تقزيجب ًيوی اس هْارد را ػزکت کزدٍ ام - 2..... سيبد ػزکت کزدٍ ام - 1

 ًکزدٍ ام

 4 3 2 1 اگز ػبًض ػزکت در فؼبليت ُبی اجتوبػی را پيذا کزدٍ ايذ ، چقذر در آى ُب ػزکت کزدٍ ايذ؟ 

  جقذر در فؼبليت ُبی سيز ػزکت کزدٍ ايذ؟ 

 4 3 2 1 گْع دادى ثَ افزادی کَ در هْرد ثاليبی طجيؼی کبر يب فؼبلييت هی کٌٌذ 

 4 3 2 1 توبػبی آهْسع ثزای هقبثلَ ثب ثاليبی طجيؼی 

 4 3 2 1 ثبسديذ اس هْطظبتی کَ هزثْط ثَ ثاليبی طجيؼی اطت 

 َ4 3 2 1 ػزکت در آهْسع هقبثلَ ثب ثاليبی طجيؼی در جبهؼ 

 ًَ4 3 2 1 فؼبليت ُبی داّطلجب 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

 اصال ًوی داًن- 4....... کوی هی داًن - 3...... تب حذی هی داًن - 2...... خيلی هی داًن - 1

 4 3 2 1 چقذر در هْرد افزاد صذهَ پذيز در دّر ّ ثز خْد اطالع داريذ؟ 

  4 3 2 1 (ػؼل ّ هحل کبر ّ چيشُبيی هزثْط ثَ سًذگی؟ )جقذر در هْرد افزاد فبهيل خْد هطلت هی داًيذ؟ 

  َچقذر در هْرد هحل هحْطَ ُبی خطزًبک ّ چيشُبی خطزًبکی کَ در خبًَ ػوب ٌُگبم ّقْع حبدث

 ّجْد دارد هی داًيذ؟

1 2 3 4 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

 خطزًبک - 4..... کوی خطزًبک - 3......اهي - 2.....اهي کبهل - 1
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 4 3 2 1 در هْرد اهٌيت هحل خْاة خْد ٌُگبم ّقْع ثاليبی طجيؼی چَ فکز هی کٌيذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

 اصال- 4..........کن - 3.........گبُی اّقبت - 2.........هکزرا - 1

 4 3 2 1 چقذر ثب ُوظبيگبى خْد صحجت هی کٌيذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

 ًوی داًن خبًْادٍ ام آهبدٍ هی ػًْذ يب ًَ- 4........ ًَ - 3. .......ثلَ ّلی ًوی داًن کجب ُظتٌذ- 2........ثلَ هی داًن کجب ُظتٌذ - 1

 4 3 2 1 آيب ػوب يب خبًْادٍ اتبى کيف ّطبئل السم ثزای هقبثلَ ثب ثاليبی طجيؼی را تِيَ کزدٍ ايذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

. طالم ػليک هی کٌين ّ در هْاقغ لشّم صحجت هی کٌين - 3. ....طالم ّ ػليک هی کٌين ّ گبُی صحجت هی کٌين- 2.......خيلی صحجت هی کٌين - 1

 خيلی کن صحجت هی کٌين- 4... 

  4 3 2 1  چگًَْ اطت ؟خبًْادٍراثطَ ػوب ثب 

 ّ 4 3 2 1  چگًَْ اطت؟  ُوظبيگبىراثطَ ػوب 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

خبًْادٍ، دّطتبى ّ جبهؼَ - 7.... دّطتبى ّ جبهؼَ - 6.... خبًْادٍ ّ جبهؼَ - 5.....خبًْادٍ ّ دّطتبى - 4....جبهؼَ - 3....دّطتبى - 2. ...خبًْادٍ - 1

 ُيچکض- 8.... 

 8 7 6 5 4 3 2 1 تجبرة ّ داًغ خْد را ثَ چَ کظی هٌتقل هی کٌيذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

1 -NGO خبًْادٍ ّ ػوب- 5....جبهؼَ - 4....دّلت هحلی - 3.....دّلت هزکشی - 2.... يب داّطلت 

 5 4 3 2 1 فکز هی کٌيذ چَ کظی هظْليت اصلی ثزای کبُغ خطزات در هقبثل حْادث را دارد ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

 ًوی داًن- 5......حتوب ًَ - 4...... احتوبال ًَ - 3......احتوبال - 2.....هطوئٌب - 1

  طبل آيٌذٍ فکز هی کٌيذ کذام يک اس سلشلَ ُبی سيز در کؼْر ػوب ثَ ّقْع هی پيًْذد؟10در هذت  

  5 4 3 2 1 سلشلَ ثشرگ 

madsg.com

questionnaire1.com

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


 

http:// edu-administrators.persianblog.ir 

  5 4 3 2 1 سلشلَ هتْطظ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

  ًوی داًن- 5..... هؼکلی ًخْاُن داػت - 4....کوی آطيت خْاُن ديذ - 3.....احتوبال ثَ ػذت آطيت خْاُن ديذ - 2....احتوبال دّام ًخْاُن آّرد - 1

 5 4 3 2 1 فکز هی کٌيذ اگز يک سلشلَ هتْطظ ثيبيذ ّ ػوب در خبًَ ثبػيذ چَ اتفبقی ثزايتبى هی افتذ 

 5 4 3 2 1 فکز هی کٌيذ اگز يک سلشلَ ثشرک ثيبيذ ّ ػوب در خبًَ ثبػيذ چَ اتفبقی ثزايتبى هی افتذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْاالت سيز اًتخبة کٌيذ

لْاسم سًذگی ّ هيشّ صٌذلی ُب آطيت هی - 5...... ػکبف ُبيی خْاُذ ثْد - 4......ديْارُب هی ريشًذ - 3.....طْختي در آتغ - 2.....ًبثْدی کبهل - 1

 ًوی داًن چَ ًْع خظبراتی خْاُذ ثْد؟- 7......هؼکلی ًخْاُذ ثْد- 6......ثيٌٌذ 

 7 6 5 4 3 2 1 فکز هی کٌيذ اگز يک سلشلَ هتْطظ ثيبيذ چَ اتفبقی ثزای خبًَ ػوب هی افتذ؟ 

 7 6 5 4 3 2 1 فکز هی کٌيذ اگز يک سلشلَ ثشرگ ثيبيذ چَ اتفبقی ثزای خبًَ ػوب هی افتذ؟ 

 .لطفب گشيٌَ هٌبطت را در هْرد طْال سيز اًتخبة کٌيذ

 ًوی داًن- 5......طًْبهی - 4......آتغ طْسی - 3......راًغ سهيي - 2...... ًبثْدی خبًَ ُب ّطبختوبى ُب - 1

  اگز سلشلَ ای در ٌُگبهی کَ هزدم در خبًَ ُبيؼبى ُظتٌذ تلفبت ثظيبر سثبدی ثَ ثبر آّرد ، فکز هی کٌيذ

 پيبهذ آى چيظت ؟

1 2 3 4 5 

 q.schoolnet.ir/webeq/webper/activities/queseq.doc: هبخذ 

 . اثشار ًيبسهٌذ ثبسًگزی ، ّيزايغ ّ اػتجبر يبثی اطت: کبرػٌبطی طبيت  ًظز
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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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