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 اسپنسر ، ای ، راتوس مقیاس تایید خویشتن

 

   هاد30ُ« اسپٌسز ، ای ، راتَس  »

بزای ًوزُ گذاری . ببیٌیذ تا چِ اًذاسُ در هَرد خَد ضوا صذق هی کٌذ  ّزجولِ ایي هقیاس را بِ دقت بخَاًیذ ٍ

  . ًظز بگیزیذ هقیاس سیز را در

  کاهال غلط-= 3غلط - = 2غلط  تا اًذاسُ ای-= 1تا اًذاسُ ای درست += 1درست += 2کاهال درست  =+3

  . هي ّستٌذ اکثز هزدم خَدضاى را تاییذ هی کٌٌذ ٍ جسَر تز اس -1

  . بِ علت کوزٍیی ، اس بیزٍى رفتي با جٌس هخالف خَدداری هی کٌن -2

  . ٍقتی غذای رستَراى بِ هیل هي ًوی ضَد ، خیلی راحت اعتزاض هی کٌن -3

  . هَاظب ّستن کِ بِ دیگزاى آسیب ًزساًن ، حتی اگز خَدم اسیب ببیٌن -4

  ! گَین ًِ فزٍضٌذُ ای بِ سٍر بخَاّذ جٌسی را کِ هَرد عالقِ هي ًیست ًطاى بذّذ ، بِ دضَاری هی اگز -5

  ٍقتی اس هي کاری را هی خَاٌّذ اًجام دّن ، هی پزسن چزا ؟ -6

  . بارّا اتفاق هی افتذ کِ بِ دًبال بحث جذی هی گزدم -7

  . کساًی کِ هَقعیت هزا دارًذ ، پیطزفت کٌن سعی هی کٌن هثل اکثز -8

  . هي سَء استفادُ هی کٌٌذ ٍاقعیت ایي است کِ هزدم ، اغلب اس -9

  . بیگاًِ ٍارد بحث ضَم دٍست دارم با افزادی کِ تاسُ اضٌا ضذُ ام ٍ افزاد -10

  . اغلب ًوی داًن کِ در بزابز جٌس هخالف چِ بگَین -11

  . در تلفي کزدى بِ ٍسارتخاًِ ّا یا ادارات دٍلتی تزدیذ هی کٌن -12

  . دارم تقاضای درخَاست ضغل را با پست بٌَیسن ًِ ایي کِ هصاحبِ ضَم دٍست -13

  . بخَاّن اجٌاس خزیذاری ضذُ را بزگزداًن ًاراحت هی ضَم ایي کِ -14

madsg.com

questionnaire1.com

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


 

http:// edu-administrators.persianblog.ir 

ابزاس  خَیطاًٍذاى هَرد احتزام هزا ًاراحت کٌذ ، هعوَال خطن خَد را فزٍ هی خَرم ًِ ایي کِ اگز یکی اس -15

  . ًاراحتی کٌن

  . سَال پزّیش هی کٌن اس ایي کِ هبادا هَرد هسخزُ قزار بگیزم اس هطزح کزدى -16

  . بِ ٌّگام بحث ، اس تزس عصباًی ضذى ، کل بذًن هی لزسد -17

  . بزای ضًٌَذگاى اعالم هی کٌن اگز یک سخٌزاى هطَْر ، چیشی بگَیذ کِ اس ًظز هي غلط است ، عقیذُ خَد را -18

  . اس چاًِ سدى بز سز قیوت پزّیش هی کٌن -19

  . ٍقتی کار هْوی اًجام هی دّن ، دٍست دارم دیگزاى را در آى سْین کٌن -20

  . در هَرد احساسات خَد راحت ٍ صادق ّستن -21

 . کٌذ یا درٍغ بگَیذ ف ّزچِ سٍدتز با اٍ تواس هی گیزم ٍ هسائل را رٍضي هی کٌن اگز کسی در هَرد هي غیبت -22

 

  . اغلب بزاین دضَار ایت کِ بکَین ًِ -23

  . فزٍ بزم تا فاجعِ ًیافزیٌن اغلب سعی کزدُ ام خطن خَد را -24

  . بزآٍردُ ًطَد ، اعتزاض هی کٌن در رستَراى یا در جای دیگز ، اگز اًتظار هي -25

  . بگَین ٍقتی اس هي تعزیف هی ضَد ، ًوی داًن چِ -26

، اس آًْا هی خَاّن کِ ساکت باضٌذ یا  اگز در سیٌوا ، افزادی کِ در کٌار هي ّستٌذ با صذای بلٌذ حزف بشًٌذ -27

  . دٍرتز بزًٍذ

  . بخَاّذ اس هي جلَ بشًذ ، هجبَرش هی کٌن کِ هٌتظز ًَبت خَد باضذ در یک صف ، ّز کس -28

  . ًظز درًگ ًوی کٌن در اظْار -29

  . هَاردی پیص هی آیذ کِ الل هی هاًن -30
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  1380. ًطز ساٍاالى . ارسضیابی ضخصیت . حوشُ  گٌجی ،: هاخذ 
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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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