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 پرسشنامه سنجش گرایش به تماشای تلویسیون دانش آموزان

داًش آهَص گشاهی ، سالم ٍ سپاس اص ّوکاسی شوا 

تا تَجِ تِ ایي کِ پش کشدى اٍقات فشاغت شوا دس هٌضل تا هیضاى یادگیشی شوا تذٍى استثاط ًوی تاشذ ، لزا خَاّشوٌذ 

 (هشخص کٌیذ Ðلغفا ٌ جَاب صحیح سا تاعالهت ).است تِ سَاالت صیش تا دقت پاسخ دّیذ 

پٌجن : پایِ : ............ سي 

  ¨ آصاد ¨ سٍحاًی ¨ ًظاهی ¨کاسهٌذ : شغل پذس 

 ¨ خاًِ داس ¨کاسهٌذ : شغل هادس

  ¨ 500تیش اص¨ 500تا400 ¨ 400 تا300 ¨ 300تا200 ¨ 200تا100: دسآهذ خاًَادُ 

:........... هعذل سال قثل

 سواالت ردیف

 گسینه ها

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 اصالٌ

       آیا تِ تواشای تلَیضیَى عالقِ داسیذ؟ 1

       دس ّش سٍص چِ هقذاس تلَیضیَى تواشا هی کٌیذ ؟ 2

       آیا دس تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى آصاد ّستیذ ؟ 3

       آیا تشًاهِ ّای تلَیضیَى تِ تْثَد تحصیل شوا کوک هی کٌذ؟ 4

       آیا تشًاهِ ّای تلَیضیَى هعلَهات ٍ آگاّی ّای شوا سا افضایش هی دّذ؟ 5

       آیا تلَیضیَى هَجة هی شَد کِ تکالیف هذسسِ سا تِ خَتی ًذّیذ؟ 6

       آیا ٍالذیي شوا تِ تواشای تلَیضیَى عالقِ هٌذ ّستٌذ ؟ 7

ٌّگام ًضدیک شذى تِ اهتحاًات تشم هقذاس تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى چِ هقذاس  8

 هی تاشذ؟

      

       آیا تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى تشای شوا هفیذ است ؟ 9
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       آیا عالقِ هٌذ تِ تواشای هساتقِ ّای فَتثال تِ عَس صًذُ اص تلَیضیَى هی تاشیذ ؟ 10

       آیا عالقِ هٌذ تِ ششکت دس تعضی اص هساتقِ ّای تلفٌی تلَیضیَى ّستیذ؟ 11

       آیا پس اص دیذى فیلن ّای جٌجالی ٍ پلیسی تِ تقلیذ اص قْشهاًاى فیلن هی پشداصیذ ؟ 12

آیا تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى شوا سا دس تشقشاسی استثاط تا اعضای خاًَادُ ٍ  13

 دٍستاى یاسی هی دّذ؟

      

آیا تواشای تشًاهِ ّای آخش شة تلَیضیَى هَجة هی شَد کِ صثح تِ سختی اص  14

 خَاب تیذاس شَیذ ؟

      

       آیا تواشای تعضی اص تشًاهِ ّای تلَیضیَى هَجة پشخاشگشی دس شوا هی شَد ؟ 15

       آیا عالقِ هٌذ تِ شغل تاصیگشی دس سیٌوا ّستیذ ؟ 16

       آیا دٍست داسیذ کِ دس هحیغی کاهالٌ آسام تِ تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى تٌشیٌیذ؟ 17

       آیا هقیذ تِ تواشای اخثاسّای تلَیضیَى ّستیذ ؟ 18

       آیا عالقِ هٌذ تِ تواشای تشًاهِ ّای شثکِ استاًی خَد ّستیذ ؟ 19

       چِ هقذاس تِ تواشای فیلن ّای تخیلی عالقِ داسیذ ؟ 20

       آیا تعذ اص شٌیذى صذای اراى اص تلَیضیَى تشای خَاًذى ًواص هْیا هی شَیذ؟ 21

       آیا دتیشاى شوا جْت تذسیس اص تلَیضیَى استفادُ هی کٌیذ ؟ 22

       آیا هقیذ تِ تواشای توام سشیال ّای تلَیضیَى ّستیذ ؟ 23

آیا تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى دس شة هَجة خستگی شوا ٍ دس ًتیجِ کن شذى  24

 فعالیت شوا دس هذسسِ هی شَد ؟

      

ٍالذیي شوا تا چِ اًذاصُ اص هیضاى تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى تَسظ شوا سضایت  25

 داسًذ؟

      

       آیا تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى دس تشًاهِ سیضی سٍصاًِ ی شوا جایگاّی داسد؟ 26

تِ ًظش ٍالذیي شوا تواشای تشًاهِ ّای تلَیضیَى تا چِ اًذاصُ دس تْثَد تحصیل شوا  27

 تاثیش داسد؟
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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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