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 ١

  آزمون شخصيتي ادواردز
  

  :دستورالعمل
ها را كه ببيشتر دوست داريد و يا بيشتر  اي است كه شما بايد يكي از گزينه اين پرشسنامه شامل تعدادي جمله دو گزينه      

گاهي ممكن است شما هـر  . نشان دهنده حالت يا احساس شما است را انتخاب نماييد و در پاسخنامه عالمت بگذاريد       
دهيد انتخاب نماييد و يا ممكن است شـما           مي حاي را كه بيشتر ترجي      وست داشته باشيد ولي ناچاراً جمله     دو گزينه را د   

آيد انتخـاب نماييـد و        مي  بدتان آناز   كه كمتر  اي را   ها را دوست نداشته باشيد ولي باز هم بايد جمله           هيچيك از گزينه  
هر دو گزينه را بخوانيد و يكي از آنها را انتخاب           . ندارددر اين پرسشنامه پاسخ صحيح يا غلط وجود         . عالمت بگذاريد 

لطفـاً شـماره    . بكـشيد ) B يـا    A(اي روي گزينه انتخابي       شود دايره   اي كه به شما داده مي       نماييد و در پاسخنامه جداگانه    
ه سؤاالت پاسخ   تر ب   لطفاً در پاسخ دادن تعلل به خرج ندهيد و هر چه سريع           . جمالت را با شماره پاسخنامه تطبيق دهيد      

زيـرا پيـروي از ايـن       . هـاي قبلـي پاسـخ دهيـد          به آن بـدون بـازبيني پاسـخ        ، حتي اگر سؤال به نظر تكراري آيد       .دهيد
  .جويي خواهد كرد دستورالعمل در وقت پاسخگويي شما صرفه

  با تشكر از همكاري شما
A:  نها كمك كنمآكنند دوست دارم به  وقتي دوستانم گرفتاري پيدا مي.  

1(   
B:  گيرم نهايت كوشش خود را بكار برم ميل دارم براي انجام كاري كه بعهده مي.  
A:  كنند ميل دارم بدانم مردان بزرگ درباره مسايل گوناگون مورد عالقه من چه كار مي.  

2(   
B:  دوست دارم كار بسيار مهمي را انجام دهم.  
A:  م باشدنويسم دقيق، تميز و بسيار منظ دوست دارم هر چيزي كه مي.  

3(   
B:  دوست دارم در يك كار، حرفه يا رشته تخصصي به عنوان يك صاحب نظر شناخته شوم.  
A:  كننده بگويم سرگرمهاي  گويي كنم و داستان دوست دارم در مجالس ميهماني بذله.  

4(   
B:  دوست دارم يك داستان يا نمايشنامه عالي بنويسم.  
A:  برومدوست دارم بتوانم به ميل خودم بيايم و .  

5(   
B:  ام دوست دارم بتوانم بگويم كه كار دشواري را به خوبي انجام داده.  
A:  دوست دارم مسايل يا معماهايي را كه براي  ديگران دشوارند حل كنم.  

6(   
B:  دوست دارم از دستورات پيروي كنم و آنچه را كه از من توقع دارند انجام دهم.  
A:  هاي تازه و مختلف داشته باشم ام تجربه نهدوست دارم در زندگي يكنواخت روزا.  

7(   
B:  اگر بعقيده من افراد مافوق من كاري را به خوبي انجام داده باشند ميل دارم اين موضوع را به آنها بگويم.  
A:  دوست دارم جزئيات هر كاري را كه مجبورم بعهده بگيرم منظم و طراحي كنم.  

8(   
B:   آنچه را كه از من توقع دارند انجام دهمدوست دارم از دستورات پيروي كنم و.  
A:  وقتي با مردم هستم، دوست دارم متوجه من بشوند و درباره ظاهرم اظهار عقيده كنند.  

9(   
B:  دوست دارم درباره زندگي افراد بزرگ مطالعه كنم.  
A:  م دهم دوري كنمنها مردم از من توقع دارند كارها را طبق سنت انجاآهايي كه در  دوست دارم از موقعيت.  

10(   
B:   درباره زندگي افراد بزرگ مطالعه كنمدوست دارم.  

madsg.com

questionnaire1.com

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


 ٢

A:  نظر شناخته شوم دوست دارم در يك كار، حرفه يا رشته تخصصي بعنوان يك صاحب.  
11(   

B:  دوست دارم قبل از شروع كارم آنرا منظم و طراحي كنم.  
A:  دنكن ن چه فكر ميدوست دارم بدانم مردان بزرگ درباره مسايل مورد عالقه م.  

12(   
B:  اگر مجبور شوم به سفري بروم، دوست دارم قبالً همه چيز را بررسي و طراحي كنم.  
A:  كنم به اتمام برسانم دوست دارم هر كاري را كه شروع مي.  

13(   
B:  دوست دارم اشياء روي ميز يا محل كارم را هميشه تميز و مرتب نگهدارم.  
A:   اند با مردم حرف بزنم و حوادث عجيبي كه برايم رخ دادهدوست دارم درباره ماجراها.  

14(   
B:  دوست دارم غذاهايم را مرتب بخورم و وقت معيني را براي غذا خوردن اختصاص بدهم  
A:  دوست دارم در گرفتن تصميم براي كارهايي كه مايلم انجام دهم بخود متكي باشم.  

15(   
B:  ميشه تميز و مرتب نگهدارمدوست دارم اشياء روي ميز  يا محل كارم را ه.  
A:  از ديگران انجام دهم دوست دارم بتوانم كارها را بهتر.  

16(   
B:  كننده بگويم هاي سرگرم گويي كنم و داستان هلدوست دارم در مجالس ميهماني بذ.  
A:  ند بپرهيزيما دوست دارم از آداب و رسوم پيروي كنم و از كارهايي كه بنظر مردم مورد احترام من، مخالف رسوم.  

17(   
B:  هايم حرف بزنم دوست دارم درباره پيشرفت.  
A:  هايم ادامه يابد واره و بدون تغييرات زياد در برنامههمي ترتيب بدهم كه رميل دارم زندگيم را طو.  

18(   
B:  اند با مردم حرف بزنم دوست دارم درباره ماجراها و حوادث عجيبي كه برايم رخ داده.  
A:  .......................................................................................................................................................  

19(   
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  دوست دارم افراد مقتدر را مورد انتقاد قرار بدهم.  

20(   
B:  دانند هايي را بكار ببرم كه اغلب مردم معني آنها را نمي دوست دارم كلمه.  
A:  ش احتياج دارندشدوست دارم كارهايي را انجام دهم كه بنظر ديگران به مهارت و كو.  

21(   
B:  دوست دارم بتوانم به ميل خودم بيايم و بروم.  
A:  دوست دارم از افرادي كه مورد تحسين من هستند تمجيد كنم.  

22(   
B:  آزادي كنمسخواهم انجام بدهم احسا دوست دارم براي هر كاري كه مي .  
A:  ها، قبوض و اسنادم را به خوبي مرتب و طبق يك روش معين بايگاني كنم دوست دارم نامه.  

23(   
B:  يلم انجام دهم بخود متكي باشمدوست دارم در گرفتن تصميم براي كارهايي كه ما.  
A:  تواند به آنها جواب بدهد دانم هيچكس نمي هايي بكنم كه مي دوست دارم، سؤال.  

24(   
B:  دوست دارم افراد مقتدر را مورد انتقاد قرار بدهم.  
A:  خواهم همه چيز را بشكنم و پرت كنم كنم مي شوم كه احساس مي اي عصباني مي به اندازه.  

25(   
B:  ها و تعهدات دوري كنم ارم از مسئوليتدوست د.  
A:  ام موفق باشم ي كه بعهده گرفتهيدوست دارم در كارها.  

26(   
B:  اي داشته باشم ميل دارم دوستان تازه.  
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A:  دوست دارم از دستورات پيروي كنم و آنچه را كه از من توقع دارند انجام دهم.  
27(   

B:  باشمدوست دارم به دوستانم وابستگي شديد داشته .  
A:   نويسم دقيق، تميز و بسيار منظم باشد يمدوست دارم هر چيزي را كه.  

28(   
B:  توانم دوستان فراوان داشته باشم ميل دارم تا آنجا كه مي.  
A:  هاي سرگرم كننده بگويم گويي كنم و داستان دوست دارم در مجالس ميهماني بذله.  

29(   
B:  دوست دارم براي دوستانم نامه بنويسم.  
A:  دوست دارم بتوانم به ميل خود بيايم و بروم.  

30(   
B:  ميل دارم در چيزها با دوستانم شريك باشم.  
A:  دوست دارم مسايل يا معماهايي را كه براي ديگران دشوارند حل كنم.  

31(   
B:  دهند م ميدهند قضاوت كنم نه بر مالك كاري كه واقعاً انجا كاري كه انجام مي ميل دارم مردم را بر مالك انگيزه.  
A:  ميل دارم رهبري افرادي را كه مورد تحسين من باشند قبول كنم.  

32(   
B:  شوند چه احساسي دارند ميل دارم بدانم دوستانم درباره مشكالتي كه با آنها روبرو مي.  
A:  دوست دارم غذاهايم را مرتب بخورم و وقت معيني را براي غذا خوردن اختصاص بدهم.  

33(   
B:  فتار ديگران را مطالعه و تجزيه و تحليل كنمدوست دارم ر.  
A:  كننده باشند دوست دارم چيزهايي بگويم كه بنظر ديگران زيركانه و سرگرم.  

34(   
B:  ميل دارم خودم را بجاي ديگران بگذارم و بدانم در شرايط آنها چه احساسي دارم.  
A:  ي كنمخواهم انجام بدهم احساس آزاد دوست دارم براي هر كاري كه مي.  

35(   
B:  كند ميل دارم بدانم يك فرد در يك موقعيت خاص چگونه احساس مي.  
A:  دوست دارم كارهايي را انجام دهم كه بنظر ديگران به مهارت و كوشش احتياج دارند.  

36(   
B:  خواهد دوستانم به من اميدواري بدهند شوم، دلم مي  كه با شكست روبرو مي هنگامي.  
A:  كنم ميل دارم عقيده افراد مورد تحسين خود را درباره آن كار بدانم ي موقتي كاري را طرح.  

37(   
B:  خواهد دوستانم با من مهربان باشند دلم مي.  
A:  هايم ادامه يابد دوست دارم زندگيم را طوري ترتيب بدهم كه همواره بدون تغييرات زياد در برنامه.  

38(   
B:  احساس تأسف كنندشوم دوستانم برايم خواهد وقتي مريض مي دلم مي .  
A:  دوست دارم در يك گروه مورد توجه همه باشم.  

39(   
B:  وم دوستانم درباره من گفتگو و جنجال كنندش  ميخواهد وقتي مريض يا آزرده دلم مي.  
A:  ها مردم از من توقع دارند كارها را طبق سنت انجام دهم دوري كنمنهايي كه در آ دوست دارم از موقعيت.  

40(   
B:   ام دوستانم با من همدردي كنند و مرا بخندانند دارم وقتي افسردهدوست.  
A:  اي بنويسم دوست دارم يك داستان يا نمايشنامه.  

41(   
B:  اگر در يك انجمن كار كنم، دوست دارم بعنوان رئيس آن انجمن انتخاب شوم.  
A:  گيرند قبول كنم صميم مياگر با گروهي باشم، ميل دارم رهبري افرادي را كه درباره كارهاي گروه ت.  

42(   
B:  دوست دارم هر وقت بتوانم اعمال ديگران را اداره و سرپرستي كنم.  
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A:  بايگاني كنمنها، قبوض و اسنادم را به خوبي مرتب و طبق يك روش معي دوست دارم نامه .  

43(   
B:  دوست دارم در گروه يا سازماني كه عضويت دارم يكي از رهبران آن باشم.  
A:  تواند به آنها جواب بدهد دانم هيچكس نمي هايي بكنم كه مي ست دارم سؤالدو.  

44(   
B:  كه كارشان را چگونه انجام دهند دوست دارم به ديگران بگويم.  
A:  ها و تعهدات دوري كنم  مسئوليتزدوست دارم ا.  

45(   
B:  ميل دارم براي حل اختالفات ميان مردم از من دعوت كنند.  
A:  نظر شناخته شوم ك كار، حرفه يا رشته تخصصي بعنوان يك صاحبدوست دارم در ي.  

46(   
B:  كنم دهم احساس گناه مي دانم اشتباه است انجام مي هر وقت كاري را كه مي.  
A:  دوست دارم درباره زندگي افراد بزرگ مطالعه كنم.  

47(   
B:  عتراف كنمكنم بايد درباره كارهايي كه انجام داده و بنظرم اشتباه هستند ا احساس مي.  
A:  دوست دارم جزئيات هر كاري را كه مجبورم بعهده بگيرم منظم و طراحي كنم.  

48(   
B:  بايد سرزنش بشوميكنم بيش از هر كس ديگر شوند، احساس مي ام انجام نمي وقتي كارها طبق خواسته .  
A:  دانند نميرا هايي را به كار برم كه اغلب مردم معني آنها  دوست دارم كلمه.  

49(   
B:  زندگي از ديگران كمترمهاي  كنم كه در بيشتر جنبه احساس مي.  
A:  دوست دارم افراد مقتدر را مورد انتقاد قرار دهم.  

50(   
B:  كنم در حضور افرادي كه بنظرم از من باالترند احساس كوچكي و كمرويي مي.  
A:  ار برمگيرم، نهايت كوشش خود را بك دوست دارم براي انجام كاري كه بعهده مي.  

51(   
B:  برند كمك كنم كه در شرايطي بدتر از شرايط من بسر مي ميل دارم به افرادي.  
A:  كنند ميل دارم بدانم مردان بزرگ درباره مسائل گوناگون مورد عالقه من چه فكر مي.  

52(   
B:  دوست دارم نسبت به دوستانم سخاوتمند باشم.  
A:  را بريزمپيش از شروع يك كار دشوار ميل دارم طرح آن .  

53(   
B:  هاي كوچك كنم ميل دارم به دوستانم كمك.  
A:  اند با مردم حرف بزنم دوست دارم درباره ماجراها و حوادث عجيبي كه برايم رخ داده.  

54(   
B:  خواهد دوستانم به من اعتماد داشته باشند و مشكالت خودشان را به من بگويند دلم مي.  
A:  كنم بگويم  چيزي فكر ميدوست دارم آنچه را كه درباره هر.  

55(   
B:  اند ببخشم ميل دارم دوستاني را كه بعضي اوقات سبب رنجش من شده.  
A:  از ديگران انجام دهم دوست دارم بتوانم كارها را بهتر.  

56(   
B:  هاي جديد و عجيب را دوست دارم غذا خوردن در رستوران.  
A:   ند بپرهيزما خالف رسوممكه بنظر مردم مورد احترام من دوست دارم از آداب و رسوم پيروي كنم و از كارهايي.  

57(   
B:  هاي جديد شركت كنم دوست دارم از مدهاي تازه پيروي، و در سرگرمي.  
A:  ريزي كنم دوست دارم پيش از شروع كارم آن را مرتب و طرح.  

58(   
B:  مسافرت و ديدن شهرهاي كشور را دوست دارم.  
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A:  رم متوجه من بشوند و درباره ظاهرم اظهار عقيده كنندوقتي با مردم هستم دوست دا.  

59(   
B:  دوست دارم به نقاط كشور مسافرت و در شهرهاي مختلف زندگي كنم.  
A:  دوست دارم در گرفتن تصميم براي كارهايي كه مايلم انجام دهم بخود متكي باشم.  

60(   
B:  انجام كارهاي تازه و گوناگون را دوست دارم.  
A:  ام كه كار دشواري را به خوبي انجام داده توانم بگويمدوست دارم ب.  

61(   
B:  گيرم كوشش زياد كنم دوست دارم در انجام كاري كه بعهده مي.  
A:  اگر بعقيده من افراد مافوق من كاري را به خوبي انجام داده باشند، ميل دارم اين موضوع را به آنها بگويم.  

62(   
B:  م و سپس بكار ديگري مشغول شومدوست دارم ابتدا يك كار را تمام كن.  
A:  اگر مجبور باشم به سفري بروم، دوست دارم قبالً همه چيز را بررسي و طراحي كنم.  

63(   
B:  دوست دارم تا وقتي كه يك معما يا مسأله حل نشده است روي آن كار كنم.  
A:  دهم نجام ميبعضي اوقات فقط براي اينكه تأثير يك كار را روي ديگران بدانم آن كار را ا.  

64(   
B:  ام كشم ولو اينكه به نظر برسد در آن پيشرفتي نكرده معموالً از انجام يك كار يا حل يك مسئله دست نمي.  
A:  ميل دارم كارهايي را انجام دهم كه بعقيده ديگران مخالف سنت و رسوم است.  

65(   
B:  سؤال نداريم70 تا 66ز شماره ا(. هاي دراز كار كنم دوست دارم بدون اينكه مزاحم من بشوند ساعت (  
A:   دارم يك داستان يا نمايشنامه عالي بنويسمدوست.  

71(   
B:  دوست دارم به عقايدي كه مخالف عقايد من هستند شديداً انتقاد و حمله كنم.  
A:  گيرند، قبول كنم اگر با گروهي باشم، ميل دارم رهبري افرادي را كه درباره كارهاي گروه تصميم مي.  

72(   
B:  خواهم فردي را كه سزاوار انتقاد است بطور علني مورد انتقاد قرار بدهم كنم مي احساس مي  
A:  هايم ادامه يابد كه همواره و بدون تغييرات زياد در برنامه ميل دارم زندگيم را طوري ترتيب بدهم.  

73(   
B:  و پرت كنمخواهم همه چيز را بشكنم  كنم مي شوم كه احساس مي اي عصباني مي اندازهه ب.  
A:  تواند به آنها جواب بدهد دانم هيچكس نمي هايي بكنم كه مي دوست دارم سؤال.  

74(   
B:  كنم دوست دارم به مردم بگويم كه درباره آنها چه فكر مي.  
A:  ها و تعهدات دوري كنم ئوليتسميل دارم از م.  

75(   
B:  ه كنمكنند مسخر دوست دارم افرادي را كه بنظر من كارهاي احمقانه مي.  
A:  ميل دارم نسبت به دوستانم وفادار باشم.  

76(   
B:   گيرم نهايت كوشش خود را بكار برم  ميدارم براي انجام كارهايي كه بعهدهدوست.  
A:  دوست دارم ببينم يك فرد در يك موقعيت خاص چه احساسي دارد.  

77(   
B:   ام توانم بگويم كه كار دشواري را به خوبي انجام دادهبدوست دارم.  
A:  شوم انتظار دارم دوستانم به من اميداوري بدهند  ميهنگامي كه با شكست روبرو.  

78(   
B:  ام موفق باشم دوست د ارم در كارهايي كه بعهده گرفته.  
A:  دوست دارم در گروه يا سازماني كه عضويت دارم يكي از رهبران آن باشم.  

79(   
B:  ام دهمدوست دارم بتوانم كارها را بهتر از ديگران انج.  
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A:  كنم بيش از هر كس ديگر بايد سرزنش بشوم شود، احساس مي ام انجام نمي وقتي كارها طبق خواسته.  
80(   

B:  دوست دارم مسايل يا معماهايي را كه براي ديگران دشوارند حل كنم.  
A:  دوست دارم براي دوستانم كاري انجام بدهم.  

81(   
B:  م عقيده افراد مورد تحسين خوا را درباره آن كار بدانمكنم ميل دار هنگامي كه كاري را شروع مي.  
A:  ميل دارم خود را به جاي ديگران بگذارم و بدانم در شرايط آنها چه احساسي دارم.  

82(   
B:  اگر به عقيده من افراد مافوق من كاري را به خوبي انجام داده باشند ميل دارم اين موضوع را به آنها بگويم.  
A:  خواهد دوستانم شرايط مرا درك كنند و همدرد من باشند ارم، دلم ميوقتي مشكلي د.  

83(   
B:  دوست دارم رهبري افراد مورد تحسين خود را بپذيرم.  
A:  اگر در يك انجمن كار كنم، دوست دارم بعنوان رئيس آن انجمن انتخاب شوم.  

84(   
B:  گيرند قبول كنم روه تصميم مياگر با گروهي باشم، ميل دارم رهبري افرادي را كه درباره كارهاي گ.  
A:  كنم كه بايد تنبيه شوم اگر كار اشتباهي را انجام دهم، احساس مي.  

85(   
B:  اند بپرهيزم  رسومفدوست دارم از آداب و رسوم پيروي كنم و از كارهايي كه بنظر مردم مورد احترام من مخال.  
A:  ميل دارم در چيزها با دوستانم شريك باشم.  

86(   
B:   ريزي كنم از انجام يك كار دشوار ميل دارم درباره آن طرحپيش.  
A:  شوند چه احساسي دارند دوست دارم بدانم دوستانم درباره مشكالتي كه با آنها روبرو مي.  

87(   
B:  اگر مجبور باشم به سفري بروم، دوست دارم قبالً همه چيز را بررسي و طراحي كنم.  
A:  بان باشندخواهد دوستانم با من مهر دلم مي.  

88(   
B:  قبل از شروع كارم ميل دارم آن را مرتب و طراحي كرده باشم.  
A:  دوست دارم در نظر مردم بعنوان يك رهبر شناخته شوم.  

89(   
B:  ها، قبوض و اسنادم را به خوبي مرتب و طبق يك روش معين بايگاني كنم دوست دارم نامه.  
A:  اند ام بيشتر از آنكه برايم مضر باشند مفيد بوده تههايي كه داش ها و بدبختي كنم رنج احساس مي.  

90(   
B:  هايم ادامه يابد ميل دارم زندگيم را طوري ترتيب بدهم كه همواره و بدون تغييرات زياد در برنامه.  
A:  خواهد به دوستانم وابستگي شديد داشته باشم دلم مي.  

91(   
B:   كننده باشد سرگرمدوست دارم چيزهايي بگويم كه بنظر ديگران زيركانه و.  
A:  ميل دارم درباره شخصيت دوستانم فكر كنم و بفهمم چه چيزي سبب شده كه اينطور باشند.  

92(   
B:  دهم بعضي اوقات فقط براي اينكه تأثير يك كار را روي ديگران بدانم آن كار را انجام مي.  
A:  جنجال كنندشوم دوستانم درباره من گفتگو و ده ميردوست دارم وقتي مريض يا آز .  

93(   
B:  هايم حرف بزنم دوست دارم درباره پيشرفت.  
A:   دارم به ديگران بگويم كه كارشان را چگونه انجام دهنددوست.  

94(   
B:  دوست دارم در يك گروه مورد توجه همه باشم.  
A:  كنم  كوچكي و كمرويي ميسدر حضور افرادي كه بنظرم مافوق من هستند احسا.  

95(   
B:  دانند هايي را بكار ببرم كه اغلب مردم معني آنها را نمي هدوست دارم كلم.  
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A:  ميل دارم بجاي اينكه كارها را به تنهايي انجام دهم، آنها را با دوستانم انجام دهم.  

96(   
B:  كنم بيان كنم دوست دارم آنچه را كه درباره هر چيزي فكر مي.  
A:   ليل كنما مطالعه و تجزيه و تحرميل دارم رفتار ديگران.  

97(   
B:  ميل دارم كارهايي را انجام دهم كه بنظر ديگران مخالف سنت و رسوم است.  
A:  شوم، دوستانم برايم احساس تأسف كنند خواهد وقتي مريض مي دلم مي.  

98(   
B:  هايي كه در آنها مردم از من توقع دارند كارها را طبق سنت انجام دهم، دوري كنم دوست دارم از موقعيت.  
A:  داره و سرپرستي كنماست دارم هر وقت بتوانم اعمال ديگران را دو.  

99(   
B:  ميل دارم كارها را بسليقه خود و بدون توجه به افكار يا عقايد مردم انجام دهم.  
A:  ان كمترمرهاي زندگي از ديگ كنم كه در بيشتر جنبه احساس مي.  

100(
B:  ها و تعهدات دوري كنم دوست دارم از مسئوليت.  
A:  ام موفق باشم ست دارم در هر كاري كه بعهده گرفتهدو.  

101(
B:  اي داشته باشم ميل دارم دوستان تازه.  
A:  ها و احساسات خودم را تجزيه و تحليل كنم ميل دارم انگيزه.  

102(
B:  توانم دوستان فراوان داشته باشم دوست دارم تا آنجا كه مي.  
A:  دوستانم به من كمك كنندخواهد شوم، دلم مي وقتي با مشكلي ربرو مي .  

103(
B:  ميل دارم براي دوستانم كاري انجام دهم.  
A:  دهند، دوست دارم با دليل از آن دفاع كنم وقتي مردم عقيده مرا مورد حمله قرار مي.  

104(
B:  دوست دارم به دوستانم نامه بنويسم.  
A:  كنم دهم احساس گناه مي دانم اشتباه است انجام مي  را كه مييوقتي كار.  

105(
B:  خواهد نسبت به دوستانم وابستگي شديد داشته باشم دلم مي.  
A:  دوست دارم در چيزها با دوستانم شريك باشم.  

106(
B:  ها و احساسات خودم را تجزيه و تحليل كنم ميل دارم انگيزه.  
A:  كنم قبول كنم ميل دارم رهبري افرادي را كه تحسين مي.  

107(
B:   كنند درباره مشكالتي كه دارند چگونه احساس ميميل دارم بدانم دوستانم.  
A:  خواهد دوستانم بسياري از كارهاي كوچك را به رغبت و شادي برايم انجام دهند  دلم مي.  

108(
B:  دهند دهند قضاوت كنم نه بر مالك كاري كه واقعاً انجام مي كاري كه انجام مي  دارم مردم را بر مالك انگيزهدوست.  
A:  خواهيم انجام دهيم تصميم بگيريم  ميخواهد درباره كاري كه وهي از مردم هستم، دلم ميوقتي با گر.  

109(
B:  بيني كنم هاي مختلف پيش ت دارم اعمال دوستانم را در موقعيتسدو.  
A:  كنم در آن نزاع پيروز شوم حال من هنگام تسليم شدن و دوري از يك نزاع بهتر از موقعي است كه سعي مي.  

110(
B:   ها و احساسات ديگران را تجزيه تحليل كنم دارم انگيزهميل.  
A:  اي داشته باشم خواهد دوستان تازه دلم مي.  

111(
B:  خواهد دوستانم به من كمك كنند شوم دلم مي وقتي با يك گرفتاري روبرو مي.  
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A:  دهند ي كه واقعاً انجام ميدهند قضاوت كنم نه بر مالك كار كاري كه انجام مي  دارم مردم را بر مالك انگيزهدوست.  
112(

B:  خواهد دوستانم نسبت به من عواطف فراواني را نشان بدهند دلم مي.  
A:  هايم ادامه يابد ميل دارم زندگيم را طوري ترتيب بدهم كه همواره و بدون تغييرات زياد در برنامه.  

113(
B:  خواهد دوستانم برايم احساس تأسف كنند وم دلم ميش وقتي مريض مي.  
A:  دوست دارم براي حل اختالفات ميان مردم دعوت بشوم.  

114(
B:  خواهد دوستانم بسياري از كارهاي كوچك را به رغبت و شادي برايم انجام دهند دلم مي.  
A:  اند اعتراف كنم كنم كه بايد درباره كارهايي كه انجام داده و به نظرم اشتباه بوده احساس مي.  

115(
B:  ام، دوستانم با من همدردي كنند و مرا بخندانند ردهخواهد وقتي افس  ميدلم.  
A:  دوست دارم بجاي اين كه كاري را به تنهايي انجام دهم آن را با دوستانم انجام دهم.  

116(
B:  دهند، دوست دارم با دليل از آن دفاع كنم د حمله قرار ميروقتي مردم عقيده مرا مو.  
A:  نم و بفهمم چه چيزي سبب شده كه اينطور باشندميل دارم درباره شخصيت دوستانم فكر ك.  

117(
B:  لم انجام بدهند متقاعد كنم و در آنها نفوذ داشته باشميدوست دارم بتوانم مردم را براي كاري كه ما.  
A:  ام، دوستانم با من همدردي كنند و مرا بخندانند خواهد وقتي افسرده دلم مي.  

118(
B:  خواهم انجام دهيم تصميم بگيريم  ميت دارم درباره كاري كه از مردم هستم، دوسيوقتي با گروه.  
A:  تواند به آنها جواب بدهد دانم هيچكس نمي  ميهايي بكنم كه دوست دارم سؤال.  

119(
B:  ميل دارم به مردم بگويم چگونه كارشان را انجام دهند.  
A:  كنم ي و كمرويي ميدر حضور افرادي كه بنظرم مافوق من هستند احساس كوچك.  

120(
B:  دوست دارم هر وقت كه بتوانم اعمال ديگران را اداره و سرپرستي كنم.  
A:  ميل دارم با گروهي همكاري كنم كه اعضاي آن نسبت به هم داراي عواطف دوستانه و گرم باشند.  

121(
B:  كنم دهم احساس گناه مي هر وقت كار اشتباهي را انجام مي.  
A:  هاي ديگران را تجزيه و تحليل كنم ات و انگيزهميل دارم احساس.  

122(
B:  كنم هاي مختلف سازگار باشم احساس افسردگي مي از اين كه نمي توانم با موقعيت.  
A:  خواهد دوستانم برايم احساس تأسف كنند شوم دلم مي وقتي مريض مي.  

123(
B:  كنم در آن نزاع پيروز شوم  مي سعيحال من هنگام تسليم شدن و دوري از يك نزاع بهتر از موقعي است كه.  
A:  لم انجام بدهند متقاعد كنم و در آنها نفوذ داشته باشميدوست دارم بتوانم مردم را براي كاري كه ما.  

124(
B:  كنم هاي مختلف سازگار باشم احساس افسردگي مي توانم با موقعيت از اين كه نمي.  
A:  ار دهمتدر را مورد انتقاد قرقدوست دارم افراد م.  

125(
B:  كنم در حضور افرادي كه بنظرم مافوق من هستند احساس كوچكي و كمرويي مي.  
A:  ميل دارم با گروهي همكاري كنم كه اعضاي آن نسبت به هم داراي عواطف دوستانه و گرم باشند.  

126(
B:  شوند، ميل دارم به آنها كمك كنم وقتي دوستانم با مشكلي روبرو مي.  
A:  گيزه ها و احساسات خودم را تجزيه و تحليل كنمدوست دارم ان.  

127(
B:  شوند، دوست دارم با آنها همدردي كنم وقتي دوستانم مريض يا آزرده مي.  
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A:  خواهد دوستانم به من كمك كنند شوم، دلم مي وقتي با گرفتاري روبرو مي.  

128(
B:  ميل دارم نسبت به ديگران مهربان باشم و با آنها همدردي كنم.  
A:  هايي كه عضويت دارم يكي از رهبران آن باشم ها و سازمان دوست دارم در گروه.  

129(
B:  شوند دوست دارم با آنها همدردي كنم وقتي دوستانم مريض يا آزرده مي.  
A:  اند ام بيشتر از اين كه برايم مضر باشند، مفيد بوده هايي كه تحمل كرده ها و بدبختي كنم رنج احساس مي.  

130(
B:  دارم نسبت به دوستانم محبت فراوان نشان بدهمميل .  
A:  دوست دارم بجاي اين كه كاري را به تنهايي انجام دهم آن را با دوستانم انجام دهم.  

131(
B:  ازمايميميل دارم چيزهاي تازه را تجربه كنم و ب.  
A:   باشندميل دارم درباره شخصيت دوستانم فكر كنم و بدانم چه چيزي سبب شده كه اينطور.  

132(
B:  ازمايميدوست دارم به جاي انجام كارهاي يكنواخت گذشته، كارهاي تازه و گوناگون را ب.  
A:  خواهد دوستانم با من همدرد باشند و مرا درك كنند وقتي با مشكاليت روبرو هستم دلم مي.  

133(
B:  اي را مالقات كنم ميل دارم افراد تازه.  
A:  كنند، ميل دارم با دليل از آنها دفاع كنم اد و حمله ميوقتي ديگران به عقايد من انتق.  

134(
B:  هاي تازه و گوناگون داشته باشم تجربه يكنواخت خود، زندگي دوست دارم در.  
A:  كنم در آن نزاع پيروز شوم حال من هنگام تسليم شدن و دوري از يك نزاع بهتر از موقعي است كه سعي مي.  

135(
B:   سفر و در شهرهاي مختلف زندگي كنمميل دارم به سراسر كشور.  
A:  ميل دارم براي دوستانم كاري انجام دهم.  

136(
B:  وقتي كاري دارم كه بايد انجام بدهم، دوست دارم آن را شروع كرده و تا مادامي كه تكميل نشده به آن ادامه دهم. 
A:  ها و احساسات ديگران را تجزيه و تحليل كنم ميل دارم انگيزه.  

137(
B:  كند دوري كنم ي مشغول كاري هستم، دوست دارم از هر عاملي كه در كارم وقفه ايجاد ميوقت.  
A:  ميل دارم دوستانم بسياري از كارهاي كوچك را به رغبت و شادي برايم انجام دهند.  

138(
B:  ميل دارم براي انجام و اتمام يك كار تا ديروقت بيدار باشم.  
A:  يك رهبر شناخته شومدوست دارم در نظر مردم بعنوان .  

139(
B:  هاي دراز كار كنم ميل دارم بدون اينكه مزاحم من بشوند ساعت.  
A:   كنم كه بايد تنبيه بشوم شتباهي را انجام دهم، احساس ميااگر كار.  

140(
B:  ام  اينكه بنظر برسد در آن پيشرفتي نكردهوكشم، ول معموالً از انجام يك كار يا حل يك مسأله دست نمي.  
  ) سؤال نداريم145 تا 141از شماره (  
A:  146  .دوست دارم به دوستانم نامه بنويسم(
B:  هاي ديگر را مطالعه كنم ها و جنايت ها درباره قتل دوست دارم تفسير روزنامه.  
A:  بيني كنم هاي گوناگون پيش ميل دارم رفتار دوستانم را در موقعيت.  

147(
B:  د من هستند مورد انتقاد و حمله قرار دهمدوست دارم عقايدي را كه مخالف عقاي.  
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A:  خواهد دوستانم درباره من گفتگو و جنجال كنند شوم، دلم مي وقتي مريض يا آزرده مي.  

148(
B:  كنم كه بايد ديگران را سرزنش كنم وقتي كارها طبق خواسته من انجام نمي شوند احساس مي.  
A:  چگونه انجام دهنددوست دارم به ديگران بگويم كه كارشان را .  

149(
B:  كنم كه بايد از او انتقام بگيرم كند احساس مي وقتي شخصي به من توهين مي.  
A:  ها از ديگران كمترم كنم كه در بيشتر جنبه احساس مي.  

150(
B:  خواهد به آنها توهين كنم وقتي با ديگران مخالفم دلم مي.  
A:  به آنها كمك كنمكنند ميل دارم  وقتي دوستانم گرفتاري پيدا مي .  

151(
B:  گيرم نهايت كوشش خود را بكار برم ميل دارم براي انجام كاري كه بعهده مي.  
A:  دوست دارم سفر كنم و شهرهاي كشور را ببينم.  

152(
B:  ميل دارم كارهايي را انجام دهم كه بنظر ديگران به مهارت و كوشش احتياج دارند.  
A:  گيرم سعي فراوان كنم ه ميدوست دارم در انجام كاري كه بعهد.  

153(
B:  دوست دارم كار بسيار مهمي را انجام دهم.  
A:  .......................................................................................................................................................  

154(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  ها و جنايات ديگر مطالعه كنم دوست دارم تفسير جرايد را درباره قتل.  

155(
B:  دوست دارم يك نمايشنامه يا داستان عالي بنويسم.  
A:  يل دارم بعضي از كارهاي جزئي را براي دوستانم انجام دهمم.  

156(
B:  كنم، ميل دارم عقايد افراد مورد تحسين خود را درباره آن كار بدانم ريزي مي وقتي كاري را طرح.  
A:  هاي تازه و گوناگون داشته باشم دوست دارم در زندگي روزانه و يكنواخت خود تجربه.  

157(
B:  مافوق من كاري را به خوبي انجام داده باشند ميل دارم اين موضوع را به آنها بگويماگر بعقيده من افراد .  
A:  براي اين كه كاري را به اتمام برسانم، ميل دارم تا ديروقت بيدار باشم.  

158(
B:  ميل دارم افراد مورد تحسين خود را تمجيد كنم.  
A:  .......................................................................................................................................................  

159(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  كند، دوست دارم از او انتقام بگيرم وقتي شخصي به من توهين مي.  

160(
B:  گيرند قبول كنم  باشم، ميل دارم رهبري افراد را كه درباره كارهاي گروه تصميم ميياگر با گروه.  
A:  خواهد نسبت به دوستانم سخاوتمند باشم دلم مي.  

161(
B:  ،ريزي كنم اره آن طرحميل دارم درب قبل از شروع يك كار دشوار.  
A:  اي را مالقات كنم ميل دارم افراد تازه.  

162(
B:  نويسم دوست دارم دقيق، تميز و خيلي منظم باشد هر چيزي كه مي.  
A:  كنم به اتمام برسانم دوست دارم هر كاري را كه شروع مي.  

163(
B:  دوست دارم اشياء روي ميز يا محل كارم را هميشه تميز و مرتب نگهدارم.  
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A:  .......................................................................................................................................................  

164(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  كنم ميل دارم به مردم بگويم كه درباره آنها چه فكر مي.  

165(
B:  دوست دارم غذاهايم را مرتب بخورم و وقت منظمي را براي غذاخوردن اختصاص بدهم.  
A:  خواهد نسبت به دوستانم محبت فراوان نشان بدهم دلم مي.  

166(
B:  كننده باشند دوست دارم چيزهايي بگويم كه بنظر ديگران زيركانه و سرگرم .  
A:  دوست دارم بجاي اين كه همان كارهاي گذشته را انجام دهم، كارهاي تازه و گوناگون را بيازمايم.  

167(
B:  دهم بعضي اوقات فقط براي اين كه تأثير يك كار را روي ديگران بدانم، آن كار را انجام مي.  
A:   ًام كشم ولو اين كه بنظر برسد در آن پيشرفت نكرده در انجام يك كار يا حل يك مسأله دست نميمعموال.  

168(
B:  خواهد  متوجه من بشوند و درباره ظاهرم اظهار عقيده كنند وقتي در ميان مردم هستم، دلم مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

169(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  كنم كه بايد ديگران را سرزنش كنم شوند، احساس مي وقتي كارها طبق خواسته من انجام نمي.  

170(
B:  تواند به آنها جواب بدهد دانم هيچكس نمي هايي را مطرح كنم كه مي دوست دارم سؤال.  
A:  شوند، دوست دارم با آنها همدردي كنم وقتي دوستانم مريض يا رنجور مي.  

171(
B:   كنم بگويم چه را كه درباره چيزها فكر ميدوست دارم هر.  
A:  هاي تازه و عجيب را دوست دارم غذا خوردن در رستوران.  

172(
B:  ميل دارم كارهايي را انجام دهم كه بنظر ديگران خالف سنت است.  
A:  دوست دارم ابتدا يك كار را تمام كنم و سپس بكار ديگر بپردازم.  

173(
B:  كاري كه ميل دارم آزاد باشمخواهد براي انجام هر دلم مي .  
A:  .......................................................................................................................................................  

174(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  خواهم چيزها را بشكنم و پرت كنم شوم كه گويي مي اي عصباني مي به اندازه.  

175(
B:  ها و تعهدات دوري كنم خواهد از مسئوليت دلم مي.  
A:  ميل دارم به آنها كمك كنموند ش تي دوستانم با گرفتاري روبرو ميوق.  

176(
B:  هد نسبت به دوستانم وفادار باشماخو دلم مي.  
A:  انجام كارهاي تازه و مختلف را دوست دارم.  

177(
B:  اي پيدا كنم ميل دارم دوستان تازه.  
A:  كنموقتي كاري دارم كه بايد انجام دهم، دوست دارم آن را شروع و تا وقتي كه به اتمام نرسيده روي آن كار .  

178(
B:   نسبت به يكديگر داراي عواطف گرم و دوستانه باشندآنميل دارم با گروهي همكاري كنم كه اعضاي .  
A:  .......................................................................................................................................................  

179(
B:  .......................................................................................................................................................  
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A:  دوست دارم عقايدي را كه برخالف عقيده من هستند مورد انتقاد و حمله قرار دهم.  
180(

B:  ستانم نامه بنويسمدوست دارم بدو.  
A:  خواهد نسبت به دوستانم سخاوتمند باشم دلم مي.  

181(
B:  ميل دارم بدانم يك فرد در يك موقعيت خاص چه احساسي دارد.  
A:  هاي تازه و عجيب غذا بخورم دوست دارم در رستوران.  

182(
B:  ي خواهم داشتدوست دارم خودم را به جاي ديگري بگذارم و مجسم كنم در موقعيت او چه احساس.  
A:  براي اتمام يك كار ميل دارم تا ديروقت بيدار بمانم.  

183(
B:  كنند ميل دارم بدانم دوستانم درباره مشكالت مختلفي كه دارند چه احساس مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

184(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  كنند مسخره كنم  كارهاي احمقانه ميهد افراد را كه بنظر مناخو كنم كه دلم مي احساس مي.  

185(
B:  بيني كنم هاي گوناگون پيش ميل دارم اعمال دوستانم را در موقعيت.  
A:  شوند ببخشم ميل دارم دوستاني را كه گاهي موجب رنجش من مي.  

186(
B:  كنند خواهد دوستانم مرا اميدوار شوم، دلم مي وقتي با شكست روبرو مي.  
A:   تازه را تجربه كنم و بيازمايمميل دارم چيزهاي.  

187(
B:  خواهد دوستانم مرا درك كنند و با من همدرد باشند شوم، دلم مي برو ميووقتي با مشكالت ر.  
A:  دوست دارم تا موقعي كه يك مسأله يا معما حل نشده است روي آن كار كنم.  

188(
B:  خواهد دوستانم با من مهربان باشند دلم مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

189(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  خواهد افرادي را كه سزاوارند، بطور علني مورد انتقاد قرار دهم كنم كه دلم مي احساس مي.  

190(
B:  خواهد دوستانم درباره من گفتگو و جنجال كنند شوم، دلم مي وقتي مريض يا رنجور مي.  
A:  ان دهمميل دارم نسبت به دوستانم عواطف فراوان نش.  

191(
B:  دوست دارم در نظر ديگران بعنوان يك رهبر شناخته شوم.  
A:  به جاي اين كه بهمان كارهاي گذشته ادامه بدهم، ميل دارم كارهاي تازه و گوناگون را بيازمايم.  

192(
B:  كنم، دوست دارم بعنوان رئيس انجمن انتخاب شوم وقتي در يك انجمن كار مي.  
A:  كنم باتمام برسانم ا كه شروع ميدوست دارم هر كاري ر.  

193(
B:  دوست دارم بتوانم براي كاري كه مايلم انجام شود، ديگران را متقاعد كنم و در آنها نفوذ داشته باشم.  
A:  .......................................................................................................................................................  

194(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  ت كنمخواهم چيزها را بشكنم و پر شوم كه گويي مي اي عصباني مي باندازه.  

195(
B:  دوست دارم به ديگران بگويم كه كارشان را چگونه انجام دهند.  
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A:  ميل دارم نسبت به دوستانم عواطف فراوان نشان دهم.  

196(
B:  كنم كه بيش از هر كس ديگر بايد سرزنش بشوم روند، احساس مي ام پيش نمي وقتي كارها طبق خواسته.  
A:  لف زندگي كنمميل دارم مسافرت و در شهرهاي مخت.  

197(
B:  كنم كه بايد تنبيه شوم اگر كار اشتباهي را انجام دهم، احساس مي.  
A:  ام كشم ولو اين كه بنظر برسد در آن پيشرفتي نكرده معموالً از حل يك مسأله يا انجام يك كار دست نمي.  

198(
B:  اند ضر باشند مفيد بودهام بيش از آنكه برايم م  كه تحمل كردهيهاي ها و بدبختي كنم رنج احساس مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

199(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  خواهم ديگران را سرزنش كنم كنم كه مي روند، احساس مي ام پيش نمي وقتي كارها طبق خواسته.  

200(
B:  ها از ديگران كمترم كنم كه در بيشتر جنبه احساس مي.  
A:   گيرم نهايت كوشش خود را به كار برم كه بعهده ميدوست دارم در انجام كاري.  

201(
B:  برند كمك كنم ميل دارم به افرادي كه در شرايطي بدتر از من بسر مي.  
A:  دوست دارم كارهاي تازه و گوناگون را انجام دهم.  

202(
B:  دوست دارم نسبت به مردم مهربان باشم و با آنها همدردي كنم.  
A:   كه به اتمام نرسيده روي آن كار كنمزماني آن را شروع و تا ميل دارمام دهم، انجرا كاري  دبايوقتي .  

203(
B:  برند كمك كنم ميل دارم به افرادي كه در شرايطي بدتر از من بسر مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

204(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  انتقاد و حمله قرار دهم را كه مخالف عقايد من هستند مورد يدوست دارم، عقايد.  

205(
B:  دوست دارم دوستانم به من اعتماد داشته باشند و مشكالتشان را به من بگويند.  
A:  دوست دارم نسبت به ديگران مهربان باشم و با آنها همدردي كنم.  

206(
B:  افرت كنم و شهرهاي كشور را ببينمسدوست دارم م.  
A:  بپرهيزيمخالف سنت است  از كارهايي كه بنظر مردم مورد احترام من، دوست دارم از آداب و رسوم پيروي كنم و.  

207(
B:  هاي تازه شركت كنم دوست دارم از مدهاي جديد پيروي و در سرگرمي.  
A:  گيرم كوشش فراوان كنم دوست دارم در انجام هر كاري كه بعهده مي.  

208(
B:  جود بيايدام تغيير و تازگي به و دوست دارم در زندگي يكنواخت روزانه.  
A:  .......................................................................................................................................................  

209(
B:  .......................................................................................................................................................  
A:  كنم، ميل دارم به آنها توهين كنم ت ميفوقتي با مردم مخال.  

210(
B:  هاي تازه شركت كنم دوست دارم از مدهاي جديد پيروي و در سرگرمي.  
A:  ند كمك كنمكن دوست دارم به افرادي كه در شرايطي بدتر از من زندگي مي.  

211(
B:  كنم به اتمام برسانم دوست دارم هر كاري را كه شروع مي.  
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A:  ميل دارم در سراسر كشور مسافرت و در شهرهاي مختلف زندگي كنم.  
212(

B:  هاي دراز كار كنم دوست دارم بدون اين كه برايم مزاحمت فراهم شود، ساعت.  
A:  ًهمه چيز را بررسي كنماگر مجبور باشم به سفري بروم، دوست دارم قبال .  

213(
B:   ن كار كنمآدوست دارم تا وقتي كه يك معما يا مسأله حل نشده است روي.  
A:  كنم به آنها بگويم دوست دارم هر چه را كه درباره مردم فكر مي.  

214(
B:  شود دوري كنم وقتي مشغول كاري هستم دوست دارم از هر چه كه مزاحم مي.  

  )سؤال نداريم 220 تا 216از شماره (    
A:  خواهد دوستانم به من اعتماد داشته باشند و مشكالتشان را به من بگويند دلم مي.  

221(
B:  هاي ديگر را مطالعه كنم ا جنايتيها  ها درباره قتل دوست دارم تفسير روزنامه.  
A:  هاي جديد شركت كنم دوست دارم از مدهاي جديد پيروي و در سرگرمي.  

222(
B:  باشد ميل دارم بطور علني او را انتقاد كنمرااگر شخصي سزاو .  
A:  شوند دوري كنم وقتي مشغول كاري هستم، دوست دارم از چيزهايي كه مزاحم من مي.  

223(
B:  كنم، دوست دارم به او توهين كنم وقتي با شخصي مخالفت مي.  
A:  .......................................................................................................................................................  

224(
B:  .......................................................................................................................................................  

225(A:   ها و تعهدات دوري كنم از مسئوليتدوست دارم.  
  B:  كنند مسخره كنم خواهم افرادي را كه بنظر من كارهاي احمقانه مي كنم مي احساس مي.  

  
  خسته نباشيد، متشكرم
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151AB 156AB 161AB 166AB 171AB 176AB 181AB 186AB 191AB 196AB 201AB 206AB 211AB  221AB nur ___ ___ ___ 

152AB 157AB 162AB 167AB 172AB 177AB 182AB 187AB 192AB 197AB 202AB 207AB 212AB  222AB chg ___  ___  ___  

153AB 158AB 163AB 168AB 173AB 178AB 183AB 188AB 193AB 198AB 203AB 208AB 213AB  223AB end ___ ___ ___ 
               bet ___ ___ ___ 

155AB 160AB 165AB 170AB 175AB 180AB 185AB 190AB 195AB 200AB 205AB 210AB 215AB  225AB agg ___ ___ ___ 

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 

               
con    
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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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