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 لطفب هیساى هْافقت خْد را ثب ُر یک از جوالت زیر عالهت ثسًیذ.

ف
ی
د
ر

 

پردازی هیکٌن ّ تورکس کردى ٌُگبم هطبلعَ ثرای اهتذبى هرتجب رّیب     

 اضت.ثراین دشْار 
1 

تب لذظَ ای کَ اهکبى داشتَ ثبشذ، آهبدٍ شذى ثرای اهتذبًبت را ثَ      

 اًذازم.تبخیر ًوی
2 

 3 ضبزهبى دادى هطبلت قجل از اهتذبى ثراین دشْار اضت.     

دُن کَ کٌن، اجبزٍ ًویٌُگبهی کَ از تبریخ یک اهتذبى اطالع پیذا هی     

 کٌن.شذى هیّقت تلف شْد ّ فْرا شرّع ثَ آهبدٍ 
4 

ٌُگبهی کَ تبریخ یک اهتذبى ًسدیک شْد، آهبدٍ شذى ثرای اهتذبى      

 ثراین دشْار اضت.
5 

رکس ٌُگبهی کَ هی ثبیطت ثرای یک اهتذبى آهبدٍ شْم، ثر رّی آى هتو     

 شْم. پرتی ًویشْم ّ دچبر دْاشهی
6 

اًذازم، ادطبش ٌُگبهی کَ آهبدٍ شذى ثرای اهتذبًبت را ثَ تعْیق هی     

 دُذ.ثذی ثَ هي دضت هی
7 

دّضت دارم عبدت تعلل ّرزی ّ اهرّز ّ فردا کردى را در خْدم تغییر      

 دُن.
8 

 9 اًذازم.تکبلیفن را از یک جلطَ ثَ جلطَ دیگر ثَ تعْیق هی     

ٌُگبهی کَ در دبل اًجبم تکبلیف ُطتن، چیسُبی دیگری دْاضن را پرت      

 ثراین دشْار اضت کَ آى را تب پبیبى اًجبم دُن.کٌٌذ ّ هی
11 

دُن کَ اثتذا تکبلیفن را اًجبم دُن ّ ضپص ثَ چیسُبی ترجیخ هی     

 دیگر ثپردازم.
11 

توبیل دارم کَ اًجبم تکبلیفن را تب دقیقَ آخر ثَ تبخیر      

 ثیبًذازم.
12 

از رختخْاة  شْم تقریجب فْراّقتی کَ ثرای هذرضَ رفتي ثیذار هی     

 شْم.ثلٌذ هی
13 

 14 رضن.دیر ثَ کالش یب هذرضَ هی     

فِون، هطوئٌن کَ ثسّدی آى را خْاُن ّقتی کَ در کالش چیسی ًوی     

فِویذ)هثال کتبثی هیخْاًن کَ آى را شرح دادٍ ثبشذ ّ یب ثب پرضیذى 

 دّضتن آى را خْاُن فِویذ(.

15 

 16 کٌن.تذْیل تکبلیف آًِب را توبم هیپیش از اتوبم رضیذى هِلت      

-ثبیطت تکبلیفن را هرّر کٌن، آى را ثَ تعْیق هیٌُگبهی کَ هی     

 اًذازم.
17 

اًذازم، ادطبش ثذی ثَ ّقتی کَ اًجبم دادى تکبلیف را ثَ تعْیق هی     

 دُذ.هي دضت هی
18 

اًجبم تکبلیف فردا کردى در ّکبری ّ اهرّزدّضت دارم کَ عبدت اُوبل     

 را تغییر دُن.
19 

ٌُگبهی کَ هججْر ثبشن تکلیفی را آهبدٍ کٌن، هرتجب آى را ثَ      

 اًذازم.تبخیر هی
21 

کٌن ثَ هذض هشخص شذى زهبى اًجبم تکلیف، شرّع ثَ آهبدٍ کردى آى هی     

 اًذازم.ّ آى را ثَ تبخیر ًوی
21 

کٌن تکلیفی کبر کٌن، ادطبش هیگیرم ثر رّی ٌُگبهی کَ تصوین هی     

 اًرژی اًجبم دادى آى را ًذارم.
22 

کٌن، دقیقب ثَ زهبى ّ ریسی هیٌُگبهی کَ ثرای اًجبم تکلیفی ثرًبهَ     

 تبریخ آى پبیجٌذ ُطتن.
23 

تْاًن رّی آى تورکس کٌن کٌن، ًویای کبر هیٌُگبهی کَ ثر رّی هقبلَ      24 



 
 کٌن.پردازی هیّ هرتجب رّیب

ٌُگبهی کَ هججْرم تکلیفی را تب تبریخ هعیٌی ارائَ دُن، از چٌذیي      

 کٌن.رّز قجل آى را آهبدٍ هی
25 

ذی ثَ ش ثاًذازم، ادطبٌُگبهی کَ اًجبم یک تکلیف را ثَ تبخیر هی     

 دُذ.هي دضت هی
26 

فردا کردى در اًجبم  ّکبری ّ اهرّز هٌذ ُطتن کَ عبدت اُوبلعالقَ     

 تکبلیف را تغییر دُن.
27 

 

 

 

 ی تذصیلیکبر اُوبل( پرضشٌبهَ 1-5-3

( ساذتً 1984ایه پزسطىامً را سُلُمُن َ راث تلُم زر سال )

، ایه مقیاص را سی تحصیلی وام وٍازوکار اٌمالَ آن را مقیاص 

است.  کارتززي تً( تزای اَلیه تار زر ایزان 1387زٌقاوی )

مؤلفً را مُرز تزرسی  3تاضس کً گُیً می 27ایه مقیاص زارای 

 8زٌس: مؤلفً اَل، آمازي ضسن تزای امتحاوات؛ ضامل قزار می

تاضس َ تاضس. مؤلفً زَم، آمازي ضسن تزای تکالیف می می سؤال

-تاضس َ مؤلفً سُم، آمازي ضسن تزای مقالًگُیً می 11ضامل 

تاضس. وحُي پاسرسٌی گُیً می 8ضامل تاضس کً می تزم انیپاٌای 

زٌىسگان میشان مُافقت ٌا تً ایه صُرت است کً پاسدتً گُیً

-تً»، «ٌزگش»ٌای گُیً تا اوتراب یکی اس گشیىً ٌز تاذُز را 

زٌىس کً وطان می« ٌمیطً»، َ «اکثز اَقات»، «گٍگاٌی»، «وسرت

مزي و« گٍگاٌی»، 2ومزي « وسرتتً»، 1ومزي « ٌزگش»تً گشیىً 

گیزز. ، تعلق می5ومزي « ٌمیطً»، 4ومزي « اکثز اَقات»، 3

 – 15 – 13 – 11 – 6 – 4 – 2»ٌای  ٌمچىیه زر ایه مقیاص گُیً

ضُوس.  گذاری میتً صُرت معکُص ومزي« 25 – 23 – 21 – 16

-( زر تحقیقی تا عىُان تثییه اٌمال1390وامیان َ حسیىچاری )

کاری تحصیلی زاوطجُیان تز اساص تاَرٌای مذٌثی َ ٌستً 

 73/0کىتزل ضزیة پایایی پزسطىامً را تً رَش آلفای کزَوثاخ 

( ویش زر پژٌَطی ضزیة پایایی 1391تً زست آَرزوس. زَلتی )

تسست آَرز. زر ایه  91/0پزسطىامً را تً رَش آلفای کزَوثاخ 

ی پزسطىامً زر ی استفازي ضس. رَایسؤال 27پژٌَص اس وسرً 

( تا استفازي اس رَش تحلیل 1386پژٌَص جُکار َ زالَرپُر )

ٌا تیاوگز رَایی مطلُب پزسطىامً عاملی محاسثً ضس کً یافتً

 تُز.


