
 

 

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

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 (2000شناختی ویلسون و همکاران ) سبک  پرسشنامه استاندارد ارزیابی

 

  2000سوال بوده که توسط ویلسون و همکارانش در سال  24ی سشنامه استاندارد ارزیابی سبک شناختی داراپر

تک مولفه  و    نمره( می باشد   2ینه ب  نمره و گز  1ف  گزینه الاساس طیف لیکرت )  ده است که  طراحی و ساخته ش 

 ای می باشد.

 

 سواالت: قسمتی از 

روشخی که ه  ، گزینه باید انتخاب شخود. برای پاسخ  به اباراتدر اینجا پاسخ  درسخت و طلط ودود ندارد و تن ا یک  
باید پاس  دهید. برای هر   کنید میرا مورد توده قرار دهید و نه روش ایی که شما فکر    کنید میاکنون به آن امل  

 .باشد میرا االمت بزنید که به نحوه امل شما نزدیک تر  ای، گزینهزوج ابارات
 

 قمرها تا چه اندازه مشابه یکدیگر هستند؟: الف 1

 قمرها تا چه اندازه از یکدیگر متفاوتند؟: ب
 
 ؟کند میسیست  کلی قمرها چگونه امل : الف 2

 چیست؟ویژگی های هر قمر : ب
 
 تا چه اندازه کیوان و قمرهایش از زمین و قمرهایش متفاوت است؟: الف 3

 تا چه اندازه کیوان و قمرهایش مشابه زمین و قمرهایش است؟: ب



 

 

فرض کنید شخما مدیر اامل یک شخرکت هسختید و از ریسخای واحدها خواسخته اید تا در پایان سخال گزارشخی ارا ه 
 برای شما دذاب تر است؟، اباراتدهند. کدامیک از موارد طرح شده در 

 

 ارا ه گزارشی که به تفصیل داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.: الف 4
 ارا ه گزارشی که بر دنبه های کلی متمرکز است.: ب
 
چگونگی کمک واحد سخازمانی به سخازمان به انوان یک مجمواه کلی  ،  گزارشخی که در طی آن:  الف 5

 ارا ه گردد.

6  
 تشریح گردد.، ک منحصر به فرد و خاصی که واحد سازمانی به سازمان داشتهگزارشی که کم: ب
 تشریح تفصیلی و دزء به دزء املکرد واحد سازمانی.: الف 6

7============================================== 

 بررسی منظ  و المی بازیکنان و نتایج قبلی تی  ها.: الف 20
 استفاده از حدس و گمان و یا روش ش ودی.: ب

 کدامیک از بازی ها را تردیح می دهید؟
 

 بازی های شانسی.: الف 21
 م ارتی )مانند شطرنج(.بازی های : ب

فرض کنید شخما یک مدیر هسختید و به یک مواون ادرایی نیاز دارید. کدامیک از موارد زیر برای انجاا این فرآیند  
 بیشتر مورد االقه شما خواهد بود؟

 

 مصاحبه با متقاضیان با استفاده از مجمواه سؤاالت ساختار یافته.: الف 22
 ی درباره هر متقاضی.اتکاء بر احساسات شخصی و ش ّ فرد: ب
 
 امدتاً مالحظه این نکته که شخصیت فرد متقاضی تا چه اندازه با شخصیت شما تناسب دارد.: الف 23
 توده به میزان انطباق و تناسب الزامات شغل با ظرفیت های متقاضی.: ب
 
 اتکاء بر اطالاات واقوی و سوابق هر متقاضی در انتخاب فرد.: الف 24

 ورات در انتخاب متقاضی.اتکاء بر احساسات و تص: ب



 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 الف  ب گزینه   

 2 1 امتیاز 

 

 

 منابع: 

 

Henry C. Wilson, “Emergency response preparedness: small group training. Part 1- 

training and learning styles”, Disaster Prevention and Management, Vol. 19, No. 2, 

2000, pp. 105- 116.  


