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   مقیاس گرایش جنسیتی

 ، تشحؼة ايي وِ وذام يه تا ؿيَُ تفىش ؿوا تْتش تطثيك هي وٌذ ، دايشُ تىـيذ . A  ٍBدٍس يىي اص حشٍف 

  

 پيؾ آًْا آًچِ ، صيشا ، سًٍذ هي فالگيش پيؾ هشدم اص تؼياسي    .1     

 . افتذ هي اتفاق هؼوَالً وٌٌذ هي تيٌي

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A تشخي هَلؼيتْا ػشخ هي ؿَم . دس       .2     

 خيش B تلي A . اػت ؿذُ تضييي گل تا وِ داسم دٍػت سا اتالي       .3     

 خيش B تلي A . تاؿذ وَتاُ هَّاين داسم دٍػت       .4     

 تاطٌاً ، اًذ ًـؼتِ اتَهثيل دس خَدؿاى ٍلتي ، هشداى اص تؼياسي    .5     

 صًـاى ساًٌذگي وٌذ. ًذاسًذ دٍػت

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A خشم هي فىاّي هجلِ يه هشتة طَس تِ       .6     

 سٍص B ػٌتي A اػت . ……… هَػيمي دّن هي تشجيح آًچِ       .7     

 ………… داسم آى تشاي سا اػتؼذاد تيـتشيي وِ ٍسصؿي          .8     

 اػت .

 سصهي B طيوٌاػتيه 

 خيش B تلي A دٍػت داسم سٍي واغز سًگي تشاين ًاهِ تٌَيؼن .       .9     

 ػگ گشتِ سا تيـتش دٍػت داسم . …………… ، حيَاى دٍ ايي اصتيي      .11   

 خيش B تلي A . وٌن ػَم لثاع سٍص ّش داسم دٍػت      .11   

 خيش B تلي A . تاؿذ ّذيِ تا هتٌاػة تايذ دادى ّذيِ ؿيَُ      .12   

 دًثال سا وَدواى رٌّي پيـشفتْاي آدم وِ اػت جالة خيلي      .13   

 . وٌذ

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A وٌن ؿشوت هؼاكش ٌّش تِ هشتَط ػويٌاسّاي دس داسم دٍػت      .14   

 خيش B تلي A . ؿَد هي تاهل غيشلاتل صًذگي ، هتماتل گزؿت تذٍى      .15   

ًيؼت ، تٌاتشايي ، لاتل لثَل اػت وِ اػتفادُ  صيثا داؿتي ػيٌه   .16   

 اص آى ًاهٌظن تاؿذ.

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A . ًَيؼن هي تلٌذ ّاي ًاهِ دٍػتاى تشاي خَدم هيل تِ      .17   
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 ، تشحؼة ايي وِ وذام يه تا ؿيَُ تفىش ؿوا تْتش تطثيك هي وٌذ ، دايشُ تىـيذ . A  ٍBدٍس يىي اص حشٍف 

  

 حاضشم ، تاؿذ هتخلق هي ؿغل دس ، هخالف جٌغ اگش   .18   

 . وٌن تحول سا اٍ دػتَسات

A تلي B خيش 

 ػشػت صياد A اػت . ……… اثش تش تلادفات اوثش      .19   

B احتياط صياد 

 يه جؼثِ ؿىالت A اػت . ……… ّذيِ تشيي وٌٌذُ خَؿحال ولي طَس تِ      .21   

B  فٌذن يه 

 تشديذ هذتْا ، دّن ّذيِ خَاّن هي وِ چيضي اًتخاب اص پيؾ      .21   

 . وٌن هي

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A اجتواع جذيذ ، آؿپضي واس هَسد ػاللِ صًْا ًيؼت . دس      .22   

 اي اًذاصُ تا اًؼاًْا ، اًگيض غن ًوايـْاي دس ؿشوت ٌّگام تِ   .23   

 . وٌٌذ هي گشيِ حذ اص تيؾ

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A . تاؿذ خَد اػوال هشالة دلت تِ اًؼاى وِ اػت جالة      .24   

تِ طَس هشتة ، خثشّاي هشتَط تِ ٌّش ٍ دوَساػيَى سا  ، هي      .25   

 هي خَاًن .

A تلي B خيش 

 دسجِ آصادي صًاى A تثييي ؿَد . ……… تا تَاًذ هي توذى اص ًَػي      .26   

B  تىٌيه ػطح 

 خيش B تلي A . تخَاًن سٍصًاهِ دس سا خَد طالغ داسم دٍػت      .27   

 خيش B تلي A هـىالت سا حل هي وٌذ . اص تؼياسي ، هحثت      .28   

 ًفشت B لزت A ؟ ًفشت يا وٌيذ هي لزت احؼاع ، خطش تا تشخَسد ٌّگام تِ       .29   

سا اًتخاب هي  ……… خَد ؿغل دس ، تاؿذ داؿتِ اهىاى اگش      .31   

 وٌن .

A اػتمالل  B اهٌيت 

غيش اسادي ،  طَس تِ ، وٌيذ هي خَسد تش اؿخاف تا ٍلتي ايا   .31    

 جضييات لثاع ّاي آًْا سا هَسد تَجِ لشاس هي دّيذ ؟

A تلي B خيش 
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 ، تشحؼة ايي وِ وذام يه تا ؿيَُ تفىش ؿوا تْتش تطثيك هي وٌذ ، دايشُ تىـيذ . A  ٍBدٍس يىي اص حشٍف 

  

 هحثت  B لذست A ؟ داسد تيـتشي اسصؽ ؿوا تشاي يه وذام ، ٍيظگي دٍ ايي اص      .32    

 تيـتش هَسد دٍ اص يه وذام تِ ، تيٌيذ هي سا ؿئ يه ٍلتي      .33    

 ؟ وٌيذ هي فىش

A اػتفادُ وشدى 

B  لوغ وشدى 

 توثش A ؟ داًيذ هي خَؿايٌذ يا هفيذ سا ولىؼيَى ًَع وذام تْيِ      .34    

B  صيٌتي اؿيا 

 لشاس ًوايـي تشًاهِ يه يا فيلن يه تاثيش تحت آػاًي تِ آيا       .35    

 ؟ گيشيذ هي

A تلي B خيش 

،  وٌيذ هي تؼجة اغلة ، تيٌيذ هي آييٌِ دس سا خَد ليافِ ٍلتي   .36    

 تذٍى آى وِ ػلت ظاّشي داؿتِ تاؿذ ؟

A تلي B خيش 

 ػشگشم وٌٌذُ A اػت ؟ ……… سلاتتي ، ٍسصؽ ، ؿوا ًظش تِ      .37    

B  فايذُ تي 

 خَد دٍػتاى تا دّيذ هي تشجيح آيذ، هي پيؾ هَلؼيت ٍلتي    .38    

 ؟ تضًيذ حشف چيضّايي چِ تِ ساجغ

A ًَؿؼش B  اتَهثيل 

ّش وؼي پيؾ هي آيذ وِ دس تشخَسد تا ديگشاى تِ ؿذت  تشاي   .39    

 ػلثاًي ؿَد ، دس ايي حالت چِ احؼاػي تِ ؿوا دػت هي دّذ ؟

A يه لگذ تضًيذ 

B  تضًيذ ػيلي يه 

 صياد ًِ  B خيلي A ؟ ؿَيذ هي ًاساحت تثيٌيذ خَى اگش      .41   

 وتاب ػلوي A ؟ داسيذ دٍػت سا چيضي چِ خَاًذى      .41   

B  سهاى 

 طَس تِ ، ًذاسًذ پشدُ ّايؾ پٌجشُ وِ اتالي دس ؿَيذ هجثَس اگش   .42   

 ؟ ؿَيذ هي ًاساحت خيلي ، وٌيذ صًذگي داين

A تلي 

B  ًوٌن ًوي دلت اكال  

 سػيذ خَاّيذ ًتيجِ ايي تِ ، وٌيذ تحليل سا خَد كادلاًِ اگش      .43   

 ……… وِ

A خيلي هغشٍس ّؼتيذ 

B  ّؼتيذ پؼٌذ خَد خيلي 

 ػَدهٌذي اؿيا A اػت ؟ ……… جْت دس تيؾ ٍ ون ؿوا خشيذّاي آيا      .44   

B  اؿيا ظاّش 
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 حتوا تايذ غزاي خَتي تخَسيذ  A ……… ؿَيذ هي گشػٌِ ٍلتي      .45   

B  ِؿَيذ هي ساضي ػادُ غزاي ت 

     مردانتوجه : مخصوص 

سا اًتخاب وٌيذ ، وذام سا  ًفش دٍ ايي اص يىي صًذگي تَد لشاس اگش   .46     

 تشجيح هي داديذ ؟

A  يه ٌّش پيـِ هـَْس 

B  ٍسصؿي لْشهاى يه 

 تِ خيلي ًَجَاًي ٍ وَدوي دٍساى دس وِ وٌن هي احؼاع      .47     

 . تَدم ٍاتؼتِ هادسم

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A . ّؼتن صى يه وِ ام ديذُ خَاب گاّي      .48     

جَجِ آب  "ٍلتي جَاى تش تَدم ، دٍػتاًن ، اغلة هشا       .49     

 هي خَاًذًذ . "وـيذُ 

A تلي B خيش 

 وشديذ هي اصدٍاج صًي تا آيا ، ؿشايط تميِ تؼاٍي حالت دس      .51     

 تاؿذ . …… وِ

A خَؽ پَؽ 

B  هادساًِ ٍيظگيْاي داساي 

     توجه : مخصوص زنان

يىي اص ايي دٍ ًفش سا اًتخاب وٌيذ ، وذام سا  صًذگي تَد لشاس اگش   .46     

 تشجيح هي داديذ ؟

A ًَيؼٌذُ صى يه  

B  فيضيىذاى صى يه 

 تؼذاد وِ تيٌن هي ، وٌن هي همايؼِ هشدّا ػايش تا سا پذسم ٍلتي  .47    

 .داسًذ سا پذسم َّؽ ّا آى اص ووي

A تلي B خيش 

 خيش B تلي A . هشدّؼتن يه وِ ام ديذُ خَاب گاّي      .48    

 "پؼشّا" هثل وِ گفتٌذ هي دٍػتاًن ، تَدم تش جَاى ٍلتي      .49    

 .. ّؼتن

A تلي B خيش 

 وِ وشديذ هي هشدياصدٍاج تا آيا ، ؿشايط تميِ تؼاٍي حالت دس      .51    

 تاؿذ . ……

A آسام 

B  حؼاع 

   

 هاخز : سٍاى ؿٌاػي ؿخليت ، حوضُ گٌجي. ًـش ػاٍاالى
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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