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 پرسشنامه سنجش اوقات فراغت

 ضْز 3ایي پزسطٌاهِ جْت بزرسی هیشاى ٍ ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت داًص آهَساى هقطغ هتَسطِ هٌطقِ . با سالم 

. در اختیار ٍی است « اٍقات فزاغت » بخطی اس ساػات ضباًِ رٍس ّز فزدی تحت ػٌَاى . قن تٌظین ضذُ است 

.  استاى قن تٌظین ًواییذ 1390خَاّطوٌذ است پاسخ ّای خَد را با تَجِ بِ بزًاهِ ّای اٍقات فزاغت در سال 

: .................................   سال ٍرٍد بِ دبیزستاى – 2: .................................  آهَسضگاُ هحل تحصیل – 1

: .................................................  سي بِ سال – 4: ............................................  رضتِ ی تحصیلی – 3

: ................................................  پایِ ی تحصیلی – 5

ضخصی استیجاری  :  ٍضؼیت سکًَت – 6

 بی سَاد دکتزا فَق لیساًس لیساًس دیپلن راٌّوایی ابتذایی  هقطغ– 7

        :تحصیالت هادر 

        :تحصیالت پذر 

 سایز هَارد  (آساد)کارهٌذ بخص خصَصی : ضاغل   ضغل پذر– 8

 اسکار افتادُ باسًطستِ بیکار فَت ضذُ : غیز ضاغل 

 سایز هَارد  (آساد)کارهٌذ بخص خصَصی : ضاغل   ضغل هادر–9

 خاًِ دار باسًطستِ بیکار فَت ضذُ : غیز ضاغل 

 آیا بِ جش تحصیل فؼالیت ضغلی دیگزی ّن داریذ ؟  – 10

 خیز  – 2 بلی – 1در طَل سال تحصیلی 

خیز - 2 بلی – 1 آیا در طَل تؼطیالت تابستاًی فؼالیت ضغلی داریذ ؟ – 11

 بِ طَر هتَسط در رٍس چٌذ ساػت اٍقات فزاغت داریذ ؟ – 12

 ساػت  6 ساػت بیطتز اس 6-5 ساػت 4-2 ساػت 1-2
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 بزای گذراًذى اٍقات فزاغت بِ کذاهیک اس هَارد سیز هی پزداسیذ ؟ – 13

گَش دادى بِ هَسیقی ًقاضی ٍخطاطی هؼاضزت با دٍستاى ضزکت در فؼالیت ّای هذّبی 

ٌّزّای دستی تواضای تلَیشیَى رفتي بِ سیٌوا هطالؼِ آساد ٍرسش کزدى  

استفادُ اس ٍیذئَ باسی با رایاًِ سایز هَارد  

 ضوا تا چِ حذ اس ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت راضی ّستیذ ؟ – 14

بسیار سیاد سیاد تا حذٍدی خیلی کن  

 اس توام فزصت ّایی کِ بزای اٍقات فزاغت داریذ چٌذ درصذ آى را استفادُ هی کٌیذ ؟  – 15

 درصذ  80 تا 60 درصذ 60 تا 40 درصذ 40 تا 20 درصذ 20 تا 10

 اگز در ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت خَد ٍ دٍستاى هطکالتی را هالحظِ کزدُ ایذ ایي هطکل بیطتز ًاضی اس – 16

کذام ػاهل هی باضذ ؟  

 ضؼیف بَدى اٍقات فزاغت در استاى  – 2 هطکالت هالی خَد ٍ خاًَادُ – 1

  (دختز ٍ پسز ) ػذم پیص بیٌی اهاکي هتٌاسب با ًیاسّا بِ تفکیک جٌس – 3

 ضؼف آگاّی بیص اس حذ ٍالذیي در ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت فزسًذاى خَد  – 4

 دخالت بیص اس حذ ٍالذیي در ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت فزسًذاى خَد  – 5

 ضؼف بزًاهِ ریشی هٌاسب بزای گذراى اٍقات فزاغت تَسط فزد ٍ خاًَادُ  – 6

 ضوا تا چِ حذ قادر بِ پزداخت ّشیٌِ بزًاهِ ّای اٍقات فزاغت ّستیذ ؟ – 17

 درصذ  60 تا 40بیي - 4 درصذ 40 تا 20 بیي – 3 درصذ 20 تا 10 بیي – 2 ّیچ – 1

 اٍقات فزاغت را چگًَِ هی گذراًیذ ؟ – 18
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بِ تٌْایی با خاًَادُ با دٍستاى  

 آیا پذر ٍ هادر ضوا اس ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت ضوا اطالع دارًذ ؟ بلی خیز – 19

 ًظز پذر ٍ هادر ضوا در ًحَُ گذراى اٍقات فزاغت ضوا تا چِ حذ هؤثز هی باضذ ؟ – 20

خیلی سیاد سیاد کن خیلی کن  
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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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