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کفایت اجتماعی
زاًطجَی گطاهی ،ثب سالم:
ضوي تطکط اظ ّوکبضی صویوبًِ ضوب ،تَجِ تبى ضا ثِ ًکبت ظیط جلت هی کٌین:
الف) اًتربة ضوب ثِ طَض کبهال تصبزفی ثَزُ ٍ ثطای اطویٌبى ذبطط ضوب ًیبظی ثِ ًَضتي ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًیست.
ة) پطسطٌبهِ ای کِ پیص ضٍی زاضیس ثیبًگط ًَعی اظ ثبظذَضز ٍ ضفتبض است کِ ضوب ًسجت ثِ ذَز ٍ زیگطاى زاضیس .پبسد ّبی
ثالفبصلِ ٍ صبزلبًِ ای کِ ذَاّیس زاز ثِ هب زض هعٌبزاض کطزى ًتبیج کوک ذَاّس کطز .لطفب ثِ ّوِ ی سَالْب پبسد زّیس ٍ آًْب
ضا زض پبسد ًبهِ ای کِ ثِ ایي هٌظَض تٌظین گطزیسُ ،عالهت ثعًیس.
ثب تطکط

کبه ً
ال
هَافمن

ضوبضُ
سَال

1

اگط زض اهتحبًی ضکست ثرَضم ًباهیس ًوی ضَم

2

ًسجت ثِ آیٌسُ ذَضجیي ٍ اهیسٍاض ّستن.

3

ثطای ضسیسى ثِ ذَاستِ ّبین حمَق زیگطاى ضا
پبیوبل هی کٌن.

4

هطزم هطا ثِ عٌَاى فطزی ثطبش ٍ ضَخ طجع
هی ضٌبسٌس

5

زٍست زاضم عیَة ذَز ضا ثطٌبسن ٍ زض ضفع
آى ثکَضن.

6

ًسجت ثِ زیگطاى احسبس هسَلیت ًوی کٌن.

7

ٍلتی کسی اضتجبّی هی کٌس ثب احتطام ثِ اٍ
تصکط هی زّن.

8

اططافیبًن هطا ثِ عٌَاى فطزی زضٍغگَ هی
ضٌبسٌس

9

گبّی زض تَاًبیی ّبی ذَز ثطای هَفمیت زض
ظًسگی زچبض تطزیس هی ضَم.

10

ٍلتی اظ کسی یب چیعی عصجبًی ّستن ،سعی
هی کٌن سطیع ٍاکٌطی ًطبى ًسّن

11

تب کٌَى اظ هٌعل یب هسضسِ فطاض کطزُ ام ٍ یب
تصوین ثِ فطاض گطفتِ ام.

12

ثِ ذبطط ثطذی ضفتبضّبین هَضز استْعا ٍ
توسرط سبیط ّوکالسی ّبین لطاض هی گیطم.
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13

ٍلتی هی ذَاّن تصوین هْوی ثگیطم ،ثب
زیگطاى هطَضت هی کٌن.

14

ٍلتی کِ ًبضاحتن ،ثِ ضبزی ّب ٍ ذَضی ّبی
ظًسگی ام ّن فکط هی کٌن.

15

اظ تطس ایٌکِ هجبزا تَی شٍلن ثرَضز اظ ایجبز
ضاثطِ ثب یگطاى ذَززاضی هی کٌن.

16

ذَز ضا فطزی ثی لیبلت هیساًن.

17

اًتمبز اططافیبًن ضا ثِ ضاحتی هی پصیطم.

18

زض ثطذَضز ثب زٍستبًن زض سالم ٍ احَالپطسی
پیطمسم هی ضَم.

19

ثب افطاز جسیس ظٍز آضٌب هی ضَم.

20

اظ ّوکالسی ّبین ثطای ضطکت زض زض فعبلیت
ّبی هرتلف زعَت هی کٌن.

21

اگط ذَزکبضم ًعز کسی ثبضسً ،وی تَاًن آى ضا
اظ اٍ پس ثگیطم.

22

اظ زیگطاى ثِ ذبطط هحجت ّبیطبى تطکط هی
کٌن.

23

ثِ ضٍش هَزثبًِ زضذَاست ًبهعمَل زیگطاى ضا
ضز هی کٌن.

24

هَلع ثطذَضز ثب هطکالت ثِ ذَثی تصوین هی
گیطم.

25

ضٍی حطف ذَز حتی اگط اضتجبُ ثبضس پبفطبضی
هی کٌن.

26

ٍلتی کبضّب هطبثك هیل هي پیص ًوی ضٍز،
احسبس ثغض هی کٌن.

27

ٍالسیي ٍ زٍستبًن ضا صویوبًِ زٍست زاضم.

28

گبّی احسبس هی کٌن کِ هی ذَاّن ّوِ
چیع ضا ثطکٌن.

29

اظ ایٌکِ ثربطط پیططفت زض زضس ٍ هسضسِ
هَضز تَجِ ثبضن ،ذَضحبلن.

30

اظ ایٌکِ زیگطاى ضا ضبزهبى ثجیٌن ذَضحبل هی
ضَم.

31

زض زٍضاى کَزکی هَضز تَجِ ّوجبظی ّبی
ذَز ثَزُ ام.

32

ٍلتی کِ زاًطجَ ّب کبضی ضا اضتجبُ اًجبم هی
زٌّس ،ثِ آًْب هی ذٌسم.
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33

تکبلیف زاًطگبُ ضا ثِ زضستی اًجبم هی زّن.

34

ٍلتی ثب زٍستن هطکلی پیساهی کٌن ،سعی هی
کٌن اثتسا ثب اٍ ضاجع ثِ هطکل گفتگَ کٌن.

35

ٍلتی عصجبًی هی ضَم سعی هی کٌن شّي
ذَز ضا اظ آى هسبلِ هٌحطف کٌن.

36

ٍلتی ثب زٍستبًن ّستن ،ثِ ثچِ ّبی زیگط ظیبز
تَجِ ًوی کٌن.

37

ٍلتی اظ زست کسی عصجبًی ّستن ،پطت سط
اٍ ثسگَیی هی کٌن.

38

اگط کبضّب هطبثك هیل هي ًجبضس،ذیلی عصجبًی
ٍ ًبضاحت هی ضَم.

39

اگط زض زضسی هطکل زاضتِ ثبضن،آى ضا اظ
استبز یب زٍستن هی پطسن.

40

لجل اظ استفبزُ اظ ٍسبیل زیگطاى اظآًْب اجبظُ
هی گیطم.

41

سعی هی کٌن زض هَلع عصجبًیت تصوین
ضتبثعزُ ای ًگیطم

42

ثِ زٍستبًن زض حل هسبئل زضسی اضبى کوک
هی کٌن.

43

اتفبق افتبزُ است کِ ذَز ضا ثِ هطیضی ظزُ ام
تب هَضز تَجِ لطاض گیطم.

44

تالش ثطای هَفمیت زض زاًطگبُ ثی حبصل
است ،ظیطا زیگطاى ثبَّش تط اظ هي ّستٌس.

45

ٍلتی ثب ثچِ ّب ّستن ،فمط زض هَضز هسبئل
هَضز عاللِ ذَزم ثب آًْب صحجت هی کٌن.

46

ٍلتی کبض اضتجبّی هی کٌن ،اظ زیگطاى عصض
ذَاّی هی کٌن.

47

ٍلتی ثطای ذَزم ثطًبهِ ای تٌظین هی کٌن
هطوئي ّستن آى ضا تب آذط اًجبم ذَاّن زاز.
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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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