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ﺳؤاﻻت ﻧظرﺳﻧﺟﯽ درﺑﺎره ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ÄO 2017
ﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ
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 .1در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺧود اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽﮐﻧم
 .2از ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺧود راﺿﯽام

 .3ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﻣن ھﻣﺎﻧطوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗم

ﺑرﺧورد ﮐﺎرﻣﻧدان

 .4ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑرﺧورد ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣن دارﻧد.

 .5ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻣن ﮔوش ﻣﯽدھﻧد.
 .6ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان اﻋﺗﻣﺎد دارم.

ﺗﺄﺛﯾر و ﻣﺷﺎرﮐت

 .7اﯾن ﻓرﺻت را داﺷﺗﮫام ﮐﮫ ﺧود روزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم در ﻣرﮐز ﺣﺎﺿر ﺷوم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم
 .8ﺑرای ﻣن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﮐز روزاﻧﮫ در روزھﺎی ھﻔﺗﮫ ﺑرﮔزار ﺷود

 .9ﺑرای ﻣن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﮐز روزاﻧﮫ در ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ﺑرﮔزار ﺷود

 .10ﻣﯽﺗواﻧم ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﻣن اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارم
 .11اﮔﺮ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻢ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ

 .12از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺧود راﺿﯽام

وﺿﻌﯾت ﻏذا

 .13ﻏذاھﺎ طﻌم و ﻣزه ﺧوﺑﯽ دارﻧد

 .14وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از روز ﺳرو ﻣﯽﺷوﻧد

ﺗﺻﻣﯾم ﻣددﮐﺎر ﺷﻣﺎ
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 .15ﻣددﮐﺎر ﺑﺎ ﻣن رﻓﺗﺎری ﺧوﺑﯽ دارد

آزادی اﻧﺗﺧﺎب
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 .16ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫﺗﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد؟
ﺑﻠﮫ/ﺧﯾر/ﻧﻣﯽداﻧم

 .17ﺧودﺗﺎن ﻣرﮐزﺗﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد؟
ﺑﻠﮫ/ﺧﯾر/ﻧﻣﯽداﻧم

ﺗﺑﻌﯾض در ﻣرﮐز

ﺗﺑﻌﯾض ﯾﻌﻧﯽ ﻓردی ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﻧوع اﻧﮕﯾزه ﺗﺑﻌﯾض ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫای دارد )رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ دارد ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﻧدارد( .اﻧﮕﯾزه ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارد ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﯾﺎ اﺑراز ﺗراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﻧژاد ﯾﺎ ﻋﻘﯾده ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﮔراﯾﺷﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺳن ﺑﺎﺷد .اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮑﯽ از ھﻔت اﻧﮕﯾزه ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾن ﮐﺎرﺑران ﺳروﯾس اﯾﺟﺎد ﺷود در ﺣوزه ﻗﺎﻧون ﺗﺑﻌﯾض ﺳوﺋد ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻣﺣﺳوب
ﻧﻣﯽﺷود.

 .18ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد در دوازده ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت؟
ﺑﻠﮫ/ﻧﮫ/ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھم

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  19و  20ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺳؤال  22ﺑروﯾد

 .19ﮐدام ﯾﮏ از اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺗﺑﻌﯾض زﯾر دﻟﯾل ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾد؟ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺟﻧﺳﯾت

ھﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ظﺎھﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖی
ﻧژاد

دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻧﺎﺗواﻧﯽ

ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ
ﺳن

 .20درﺑﺎره اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣرﮐز ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد؟
ﺑﻠﮫ/ﻧﮫ/ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھم
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اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  21ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺳؤال  22ﺑروﯾد.
 .21اﮔر درﺑﺎره ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد ،اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر ﺷد؟
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ﺑﻠﮫ/ﻧﮫ/ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھم

ﺳؤاﻻت زﻣﯾﻧﮫای

 .22ﭼﻧدوﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ ﺧود ﻣﯽروﯾد؟
 1£ھر روز
 2£ﭼﻧد ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ
 3£ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ
 4£ﭼﻧد ﺑﺎر در ﻣﺎه
 5£ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

 .23ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺧودﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد؟

 1£ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺳؤاﻻت ﺧودم ﺑ ٰﮫﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادم
 2£ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ،واﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﺎ ﻓرد دﯾﮕری
 3£ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻓرد دﯾﮕری ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داد

