 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان

madsg.com
madsg.com

Questionnaire1.com
questionnaire1.com

http:// edu-administrators.persianblog.ir

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]
Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert
Plomin.
بِ ّز عبارت اهتیاسی اس  1تا  5تعلق هی گیزد 1 ،بزای عباراتی کِ با ٍیضگی ّای شوا ّواٌّگ ًیست ٍ  5بزای عباراتی
کِ کاهال با ٍیضگی ّای شوا هطابق است .
 .1هي دٍست دارم با هزدم باشن.

12345

 .2هعوَال بِ ًظز هی رسد کِ هي عجلِ دارم.

12345

 .3هي بِ راحتی هی تزسن.

12345

 .4هي غالبا اًدٍّگیي هی شَم.

12345

ٍ .5قتی هي ًاراحت ّستن  ،اجاسُ هی دّن هزدم فَرا آى را بداًٌد.

12345

 .6هي قدری تٌْا ّستن.

12345

 .7هي دٍست دارم ّویشِ هشغَل باشن.

12345

 .8هي بِ عٌَاى فزدی خًَگزم شٌاختِ شدُ ام.

12345

 .9هي اغلب احساط ًا اهیدی هی کٌن.

12345

 .10سًدگی هي سزیع هی گذرد.

12345

 .11رٍیدادّای ّز رٍس ،هزا بِ سحوت هی اًداسد ٍ ًاراحت هی کٌد1 2 3 4 5 .

madsg.com

questionnaire1.com

http:// edu-administrators.persianblog.ir

 .12هي اغلب احساط عدم اهٌیت هی کٌن.

12345

 .13چیشّای سیادی ٍجَد دارد کِ هزا آسار هی دّد.

12345

ٍ .14قتی هی تزسن ٍ ،حشت هی کٌن .

12345

 .15هي تزجیح هی دّن با دیگزاى کارکٌن تا ایي کِ تٌْا باشن.

12345

 .16هي اس لحاظ ّیجاًی سٍد ًاراحت هی شَم.

12345

 .17هي اغلب احساط هی کٌن اس اًزصی سیاد هٌفجز هی شَم.

12345

 .18خیلی طَل هی کشد تا هي عصباًی شَم.

12345

 .19هي ًسبت بِ ّوساالًن کوتز هی تزسن.

12345

 .20هي فْویدم کِ هزدم بیش اس ّز چیش دیگزی تحزیک کٌٌدُ ّستٌد1 2 3 4 5 .
بزاًیگاى ،گزی جی .آسهَى رٍاى شٌاسی  :فعالیت ّای کاربزدی یادگیزی  .تزجوِ فزیدُ ًبَی آل آقا  .اًتشارات اهیز
کبیز
ًظز سایت رٍاى سٌجی  :هتي ابتدایی آسهَى تغییز دادُ شد  .کلوات داخل [ ] تَصیِ سایت است  .تست دارای هیاًگیي
ٍ اًحزاف هعیار بزای  5خزدُ هقیاط است  ،کِ هزبَط بِ ایزاى ًیست.
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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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