
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 بیرونی(  –مقیاس کنترل راتر )درونی 

 
بریسشی  مع  نمرر  دریویی یه و ه ف از این پرسشنشمه د    ویر رو جملد ا   ی بهشش    29این پرسشنشمه د رایا   

  ی بهش . بیرویی(

 

 قسمتی از سواالت:

 

 

 ردیف  سواالت

الف: علش  ایمهشد نورنشهچ ر شهی اریرشهی   ی ششششویش  این اسششش  نشد پش ی و  شهریششششهچ بی  از ایش از  

  جهزاتنهچ  ی نمم . 

ب: ا روز  اریرهی  بینشرر نورنهچ بد این رلی  اسش  ند پ ی و  هریششهچ بی  از ب  به ایبه به  تیم  

 ییرهی  ی نمم .
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 زی ای  ررم ته ای از  ا  بد عل  ب شهیسی اس .الف: بسیهی  از یوی ارهه  یهخوشهیم  ری 

 ب: ب بیهی  هه   ررم یریجد اشرعهههت خور ایبهس . 
2 

الف: یهی از رالی  عم   بروز جمگ هه این اسشش  ند  ررم ایر ی ند بهی  بد ا وی سششیهسششی عت د  م  

 ییسرم . 

 خواه  راش . ب: هر   ی هم ند  ررم برا  جلوایر  از جمگ بهوشم ،بهز هم جمگ وجور
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 الف: سرایجهم  ررم بد ابررا ی ند شهیسرد اینهچ بهش  رس   ی یهبم  و او   تبه طو  بهن . 

 ب: ب بخرهچ بینرر او هت ایزش یک یرر هر   ی ند بهوش  یه علوم  ی  هی . 
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 5 الف: این عری   ند  علمهچ یسع  بد رای  ا وزاچ خور بی ایصهیم  بی  عمی اس . 



ب: بینشششرر رای  ا وزاچ یمی رایمش  تشه  شد ری یمر  ا  نشد ری ریوی خور  ی ایریش  زیر یویش ارهشه  

 تصهریی اس . 

 الف: اار یرص  هه   مهسب و بد  و   رس  ی ه  نسی یمی توای  یهعر  نهیواچ شور. 

یرار توایهیی ند از یهعر شش چ بهز  هی   ای ، نسشهیی هسشرم  ند از یرصشربه   مهسشب اسشرکهر  یهرر   ب: ا

 ای . 

6 

 الف: هر   ی ند سعی خور هچ یا بهمیم بهز هم بعضی هه از  ه خوشنهچ یمی ای  

چ یا بل  ب: ایرار  ند یمی توایم  نهی  بهمم  ند  ویر عت د ریگراچ  رای بگیری  یا  سشهخرن به ریگرا

 ییسرم . 
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=========================================================================== 8 

 یم. الف: بینرر و   هه ابسهی  ی نمم یو  بوارثی ند برا   ن اتکهق  ی ایر  نمرر  نمی را

 ب: ا ههچ ی ایر بهوی نمم بخ  و ا عه  ری زی ای  ن سبم زیهر  راشرد بهش . 
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 الف: رلی  تمبهیی  ررم این اس  ند سعی یمی نمم  به ریگراچ روسری نمم . 

ب: سشعی زیهر از ب  برا  خوششهیم   ررم  م اچ یهی   ا  ی ایر. اار  رای اسش  از ارم خوششنشهچ بیهی  

 خوشنهچ  ی ای . 
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 الف: ری   یسد برا  ویزش خیلی اهمی   هئ   ی شوی . 

 ب: ویزش هه  اروهی برا  پرویش شخصی  یرر یک یوش عهلی اس . 
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 رم اس .الف: هر  د سرم  ی ای  یریجد نهی خو

 ب: بعضی و ربه ابسهی  ی نمم ند یو   سیر زی ای ام نمرر  نهیی ی ایم. 
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 الف: بینرر و ربه یمی توایم بکبمم ند  را سیهسرم ایاچ ایمطوی ییرهی  ی نمم . 

 ب: رس  اخر خور  ررم  سئو  یوع برن   لی یه  حلی خورشهچ هسرم . 
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