 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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مقیاس دنیا گرایی  -مقیاس پنجم
Mundane scale
لغفب حتی االهکبى بب دقت ٍ صذاقت بِ سَاالت سیز پبسخ دّیذ .هغوئي ببضیذ کِ پبسخ ّبی ضوب هٌعکس
کٌٌذُ چیشی است کِ صبدقبًِ اًجبم هی دّیذ یب فکز هی کٌیذ ًِ ،چیشی کِ احسبس هی کٌیذ کِ ببیذ اًجبم
دّیذ یب فکز کٌیذ .پبسخ ّبی درست یب غلظ ٍجَد ًذارد .تٌَعی اس هَضَعبت درببرُ ّز آیتن ٍجَد دارد .
[کبهال هَافق ،هَافق ،بی عزف ،هخبلف ،کبهال هخبلف ]
1.هي هعوَال تٌْب چیشّبی هَرد ًیبسم را هی خزم .
2.هي دٍست دارم هبلک چیشی ببضن کِ دیگزاى را تحت تبثیز قزار هی دّذ .
3.بزخی اس هَفقیت ّبی در سًذگی هتضوي اًذٍختي دارایی ّبی هبدی است .
4.هي بِ چیشّبی هبدی کِ هزدم دیگز ،دارًذ تَجِ ًوی کٌن .
5.چیشّبیی کِ هي دارم ً ،طبى هی دّذ کِ چقذر خَة دارم سًذگی هی کٌن .
6.هي تجوالت سیبد در سًذگین را دٍست دارم .
7.هي ًسبت بِ بیطتز افزادی کِ هی ضٌبسن  ،اّویت کوتزی بِ هبدیبت هی دّن .
8.اگز هي هبلک چیشّبی خبصی بَدم کِ ًذارم ،سًذگین بْتز هی ضذ .
9.گبّی ایي ٍاقعب هزا ًگزاى هی کٌذ کِ ًتَاًن ّوِ چیشّبیی را کِ دٍست دارم بخزم .
10.خزیذ چیشّب بِ هي بسیبر فطبر هی آٍرد .
11.دارایی ّبی هي آى قذر بزاین هْن ًیستٌذ .
12.هي اس خزج کزدى پَل بزای چیشّبیی کِ کبربزدی ًذارًذ لذت هی بزم .
13.هي سعی هی کٌن سًذگی سبدُ ای داضتِ ببضن چَى دارایی ّب دغذغِ آٍرًذ .
14.اگز هي استغبعت هبلی داضتن کِ چیشّبی بیطتزی بخزم ،خَضحبل تز هی ضذم .
15.هي افزادی را کِ خبًِ ،هبضیي ٍ لببس ّبی گزاى قیوت دارًذ ،تحسیي هی کٌن .
16.هي دارای توبم چیشّبیی کِ ٍ ،اقعب بِ آًْب بزای لذت اس سًذگی ًیبس دارمّ ،ستن .
17.هي تبکیذ سیبدی بز چیشّبی هبدی کِ هزدم بِ عٌَاى ًطبًِ هَفقیت دارًذً ،وی کٌن .
18.اگز هي هبلک چیشّبی بْتزی بَدم اصال خَضحبل تز ًوی ضذم .
استزاّبى ؛بزادلی جی ً ،بیت؛ دایبى جی ،سذالسک؛ ٍیلیبم ای  .عزح پزسطٌبهِ ٍ سٌجص ًگزش دیٌی  .تزجوِ
ٍ تبلیف هحوذ قلی پَر ٍ هزین اسکبفی  .هطْذ :هزًذیش 4831 .
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پزسطٌبهِ  ،یکی اس  44هقیبس هزبَط بِ آییي هسحیت است  .ایي هقیبس بِ بعذ افقی ًگزش دیي دار هسیحی
در سهیٌِ گفتبر /کزدار تَجِ دارد .
هقیبس فبقذ گشارش رٍایی ٍ پبیبیی است اهب درصذ پبسخگَیی بِ ّز گشیٌِ را دارد  .بذیْی است کِ بَهی ایزاى ٍ
فزٌّگ ایزاى ًیست .
عببرات ًیبسهٌذ ٍیزایص ّستٌذ.
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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