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 های اجتماعی پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب

 دانشآموز عسیس با سالم

سزقت ـ )پزسطٌبهْبی کِ در دست ضوبست، ثزای ثزرسی ًگزش ضوب در هَرد ثزخی اس آسیجْبی اجتوبعی هثل 

لطفبً ّز سؤال را ثب دقت ثخَاًیذ ٍ . است (پزخبضگزی ـ هَاد هخذر ـ هسبئل جٌسی ـ خَدکطی ٍ فزار اس خبًِ

. اس ّوکبری ضوب تطکز ٍ قذرداًی هیکٌن. هطخص کٌیذ (ý)هَافقت ٍ هخبلفت خَد را ثب عالهت 

 گویهها ردیف
کامالً 

 موافق
 موافق

بذون 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

1 
اگز فزد ًیبسهٌذ ثبضذ، اضکبلی ًذارد کِ ثب سزقت ًیبس خَد را 

      .ثزطزف کٌذ

 .افزادی کِ ثِ ّز دلیل سزقت کزدّبًذ، ثسیبر ثذ ٍ هٌفَرًذ 2
     

3 
هوکي است در سًذگی هي ضزایطی پیص ثیبیذ کِ هججَر ثِ 

      .سزقت ضَم

 .ثبالخزُ سزقت ّن یکی اس راّحلْبی هطکالت هبلی است 4
     

 .سهبًْبیی را ثِ یبد هیآٍرم کِ هیل ثِ سزقت داضتْبم 5
     

6 
اگز اس عَاقت آى ًویتزسیذم ثزای رسیذى ثِ خَاستْْبین دست 

      .ثِ سزقت هیشدم

 .هعتقذم ٍاقعبً ثبیذ دست سبرقیي را قطع کٌٌذ 7
     

 .پزخبضگزی ٍ ضزة ٍ جزح ّویطِ ثذ است 8
     

 .هزدم اس افزاد خطي ٍ پزخبضگز ٍاقعبً ثیشارًذ 9
     

 .هي تزجیح هیذّن اس حقَقن ثگذرم اهب خطًٌَت ًطبى ًذّن 10
     

11 
هعتقذم ّویطِ ثزای ّز هطکلی راّحلی ٍجَد دارد کِ ًیبس ثِ 

      .خطًَت ًجبضذ

 .اجتوبع ثِ یک فزد پزخبضگز اعتوبد ًویکٌذ 12
     

 .ثِ سبدگی در ّز هَقعیتی هیل ثِ پزخبضگزی پیذا هیکٌن 13
     

 .هي خَدم را یک فزد پزخبضگز هیذاًن 14
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 گویهها ردیف
کامالً 

 موافق
 موافق

بذون 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

 .هصزف هَاد هخذر ثزای سًذگی خطزًبک است 15
     

 .حتی تصَرش را ًویکٌن کِ رٍسی هَاد هخذر هصزف کٌن 16
     

 .درثبرُ سیبًْبی هَاد هخذر در جبهعِ هجبلغِ هیطَد 17
     

18 
هصزف هَاد هخذر راّی ثزای غلجِ ثز هطکالت رٍحی ٍ رٍاًی 

      .است

19 
ثزای غلجِ ثز ثیوبریْب جسوی هیتَاى اس هَاد هخذر ثِ عٌَاى 

      .هسکي استفبدُ کزد

20 
فزدی کِ هَاد هخذر هصزف هیکٌذ ثِ ّیچ ٍجِ ثزای دٍستی 

      .هٌبست ًیست

21 
هوکي است در هَقعیتی قزار گیزم کِ ًتَاًن در ثزاثز هصزف هَاد 

      .هخذر هقبٍهت کٌن

 .ثیجٌذثبری جٌسی ثذتزیي عبهل ثزای تجبّی جبهعِ است 22
     

23 
هي هطوئٌن در ثزاثز ٍسَسْْبی جٌسی هیتَاًن هقبٍهت کٌن ٍ 

      .ّیچگبُ هزتکت چٌیي اعوبلی ًطَم

24 
پلیس ٍ هزاجع قضبیی ثبیذ ضذیذتزیي ثزخَرد را ثب هجزهبى جٌسی 

      .داضتِ ثبضٌذ

 .جَاًبى حق دارًذ در ثزاثز فطبرّبی جٌسی دچبر اًحزاف ضًَذ 25
     

 .هي ٍاقعبً اس یک فزد ثیجٌذ ٍ ثبر جٌسی هتٌفزم 26
     

 .یک فزد هٌحزف جٌسی، ًبهٌبسجتزیي فزد ثزای دٍستی است 27
     

 .اغلت رؤیبّبی هي هحتَای جٌسی دارًذ 28
     

 .خَدکطی ثشرگتزیي ًطبًِ ضعف ٍ ًبتَاًی فزد است 29
     

30 
ّویطِ ّن ًویتَاى فزدی را کِ خَدکطی کزدُ سزسًص کزد، 

      .ضبیذ حق داضتِ ثبضذ

 .حتی فکز خَدکطی ّن ٍحطتٌبک است 31
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 گویهها ردیف
کامالً 

 موافق
 موافق

بذون 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

 .خَدکطی آخزیي راُ ثزای رّبیی اس هطکالت سًذگی است 32
     

 .تب کٌَى هیل ثِ خَدکطی در هي ٍجَد ًذاضتِ 33
     

34 
تعجت هیکٌن اس افزادی کِ حوبقت ثشرگی ثِ ًبم خَدکطی 

      .هزتکت هیطًَذ

 .گبّی ثزای خَدکطی، ٍسَسِ هیطَم 35
     

 .فزار اس خبًِ، ًَجَاًبى را آهبدُ اًَاع اًحزافبت هیکٌذ 36
     

 .پذر ٍ هبدر ثِ ّز حبل، دلسَستزیي افزاد ثزای هب ّستٌذ 37
     

38 
گبّی آًقذر هحیط خبًِ آسار دٌّذُ است کِ فکز فزار اس خبًِ ثِ 

      .سزم هیشًذ

 .فزار اس خبًِ، رٍضی است ثزای هستقل ضذى 39
     

40 
پذر ٍ هبدرّب ثِ ّز قیوتی ثبیذ اس فزار ًَجَاًبًطبى اس خبًِ 

      .پیطگیزی کٌٌذ

 .فزار یک ًَجَاى اس خبًِ، ّیچ تَجیْی ًذارد 41
     

 .گبّی هوکي است فزار اس خبًِ، سزآغبس یک تحَل هثجت ثبضذ 42
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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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