
 

 

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

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون 
 

طراحی و ساخته شده است و هدف  سوال بوده که توسط آیزنگ و گلین ویلسون    30رای  سشنامه پرخاشگری داپر

 شگری افراد و دانش آموزان می باشد  امیزان پرخاز این پرسشنامه سنجش 

 

 :قسمتی از سواالت
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    آیا اگر کسی به شما بدی کند، سعی خواهید کرد تالفی کنید؟ 1

    مراسم اعدام شرکت کنید؟آیا اگر امکان داشته باشد، دوست دارید در  2

    وقتی، کسی به شما اهناتن می کند، سعی می کنید موضوع را نادیده بگیرید؟ 3

    آیا تا به حال این احساس به شما دست داده است که بخواهید کسی را بکشید؟ 4

    آیا از سخنان برخی سیاستمداران عصبانی می شوید؟  5

    مسابقات کشتی و بوکس را در تلویزیون تماشا کنید؟آیا دوست دارید  6

    آیا از دست مردم آنقدر عصبانی می شوید که سر آنها داد بزنید و ناسزا بگوئید؟  7

    آیا کسانی را که به شما بدی می کنند، به سرعت می بخشید؟ 8

    آیا در کودکی، از جنگ و دعوا گریزان بودید؟ 9



 

 

    کنید که افراد خوشبین، اغلب آدمهای ترسویی هستند؟آیا فکر می   10

11  ========================================================================    

او را سر   25 با کسی برخورد کنید که خودخواه و سلطه گر است، سعی خواهید کرد  اگر  آیا، 

 جایش بنشانید؟

   

    آیا از صحنه های گاوبازی اسپانیایی یا گالدیاتور اذت می برید؟ 26

    هستید؟ به طور کلی، آیا از شرایط اجتماعی موجود راضی  27

آیا معموال از دست دیگران به شدت عصبانی می شوید، هر چند سعی می کنید نگذارید انها   28

 متوجه شوند؟

   

    آیا دوست دارید که بحثها تند و کوبنده باشد و هیچ نوع گذشتی در کار نباشد؟ 29

    اطراف پرتاب می کنید؟آیا گاهی آنقدر عصبانی می شوید که ظرفها و اسبابهای خانه را به  30

 

 


