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 پرسشنامهسنجشگرایشبهحجابوعواملمؤثربرآن

 عٌَاى رديف

 درجات پاسخ دّي

خيلي 

 سياد
 كن سياد

خيلي 

 كن

 بِ ًظز ضوا استفادُ اس حجاب تا چِ هيشاى در باال رفتي ارسش سى تأثيز دارد؟ 1
    

 بِ ًظز ضوا عذم استفادُ اسحجاب تا چِ هيشاى در جاهعِ ًااهٌي رٍاًي ايجاد هي كٌذ؟ 2
    

 بِ ًظز ضوا استفادُ اس حجاب تا چِ هيشاى در هصًَيت سًاى تأثيز دارد؟  3
    

 فزٌّگ جاهعِ تا چِ حذ در ًَع اًتخاب پَضص ضوا تأثيز گذار است ؟ 4
    

 تا چِ حذ اس حذٍد پَضص اسالهي آگاّي داريذ ؟ 5
    

 تا چِ حذ در هَرد فلسفة حجاب ٍ هعٌا ٍ هفَْم آى اطالع داريذ ؟ 6
    

 تا چِ حذ ضوا پَضص سًاى قن را الگَي خَد قزار هي دّيذ ؟ 7
    

 ارسش افزاد در جاهعِ تا چِ حذ بِ استفادُ اس حجاب بستگي دارد ؟ 8
    

 ضوا تا چِ حذ عالقِ هٌذ بِ استفادُ اس حجاب ّستيذ ؟ 9
    

 تا چِ حذ در جاهعِ حجاب رعايت هي ضَد ؟ 10
    

 تا چِ حذ بِ ضزٍرت استفادُ اس حجاب هتعقذيذ ؟ 11
    

 تا چِ حذ بِ ضزٍرت استفادُ اس چادر بِ عٌَاى حجاب بزتز هعتقذيذ ؟ 12
    

 تا چِ حذ استفادُ اس چادر هي تَاًذ بزاي ضوا اهٌيت ايجاد كٌذ ؟ 13
    

 تا چِ حذ استفادُ اس حجاب هي تَاًذ در جلَگيزي اس هفاسذ اخالقي هؤثز باضذ ؟ 14
    

 تا چِ حذ استفادُ اس حجاب باعث باالرفتي هحبَبيت ضوا در اجتواع هي ضَد ؟ 15
    

 آگاّي اس فَايذ حجاب تا چِ حذ در استفادُ اس حجاب هؤثز است ؟ 16
    

17 
در كاّص توايل بِ استفادُ اس حجاب هؤثز  (TV)تا چِ حذ تواضاي فيلن ّاي سيٌوايي 

     است 

 در اًتخاب پَضص تا چِ حذ دٍستاى صويوي الگَي ضوا هي باضٌذ ؟  18
    

 حجاب تا چِ حذ در آراهص رٍحي ٍ رٍاًي ضوا تأثيز دارد ؟ 19
    

 افزاد خاًَادُ ضوا تا چِ حذ الگَي پَضص ضوا ّستٌذ ؟ 20
    

 بِ ًظز ضوا استفادُ اس حجاب تا چِ هيشاى در هحذٍد كزدى سًاى تأثيز دارد؟ 21
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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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