
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا  شیرایو قابل وورد امل ک ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه قلدری در مدرسه 

 

اولوئوس ) فارسی پرسشنامه قلدری  برگردان  از  قلدری در مدرسه  توان  (  ۱۹۹۶برای سنجش    کرد. استفاده  می 

توسط دان اولوئوس    ۱۹۸۶قربانی از سری پرسشنامه های خود گزارش دهی است که در سال    / پرسشنامه قلدری

سوال در مقیاس لیکرت است   ۴۰شامل  مورد تجدید نظر قرار گرفت. این پرسشنامه  ۱۹۹۶ساخته شد و در سال 

 پردازد.  که به تجربیات دو ماه گذشته مربوط به قلدری افراد می

 

 چقدر مدرسه را دوست دارید؟ (1

 

 شما دختر هستید یا پسر(2

 

 در کالستان چند تا دوست خوب داری؟ (3

 

 ؟ در دو ماه گذشته چقدر در مدرسه مورد زورگویی قرار گرفته ای(4

 

دیگر روشهای با    سخره ام کرده اند یامدر مدرسه من را با اسم ها و القاب تحقیرآمیز صدا زده اند یا  (5

 ناراحت کننده مرا آزار داده اند.



 

 

 

کامل مرا نادیده    دیگر دانش آموزان من را از فعالیت ها و جمع دوستانشان طرد کرده اند و یا بطور(6

 گرفته اند

========================================================================================================== ================ 

 من پول یا دیگر وسایل او را از او گرفته ام و یا به او یا وسایلش آسیب رسانده ام( 29

 

 من او را تهدید یا مجبور به انجام کارهایی کرده ام که مایل نبود آنها را انجام دهد (30

 

من بوسیله نامیدن القاب و اسامی آزاردهنده و مسخره کردن قومیتش، او را مورد زورگویی قرار  (31

 داده ام 

 

 من به وسیله القاب یا ایما و اشاراتی که معنای جنسی دارند. او را مورد زورگویی قرار داده ام (32

 

 دیگری که در باال ذکر نشده است او را مورد زورگویی قرار داده اممن با روش های  (33

 

کالستان یا هر معلم دیگری با شما در مورد زورگویی شما نسبت به آیا در دو ماه گذشته، معلم  (34

 دانش آموزان دیگر در مدرسه صحبت کرده است؟ 

 

آیا در دو ماه گدشته، در خانه شما فرد بزرگسالی با شما در مورد زورگویی تان نسبت به دانش  (35

 آموزان دیگر صحبت کرده است؟ 

 

 آیا فکر می کنی می توانی در آزار دادن دانش آموزی دیگران ملحق شوی؟ (36

 



 

 

اگر ببینی یا مطلع شویی که یک دانش آموز هم سن خودت مورد زورگویی دانش آموز یا دانش  (37

   ؟ آموزان دیگر واقع می شود چطور واکنش نشان می دهی

 

نگران  (38 شود  می  واقع  زورگویی  مورد  آموزان  دانش  دیگر  توسط  خود  مدرسه  در  اینکه  از  چقدر 

 هستی؟  

 

بطور کلی فکر می کنی در دو ماه گذشته، معلم کالستان چقدر برای کاهش زورگویی در کالس  (39

 ده است؟ تالش کر

 

   خود را متعلق به کدام یک از اقوام زیر می دانید؟ (40
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