
 

 

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

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 طرد  به نسبت حساسیت پرسشنامه

 

طراحی و   1996سوال بوده که توسط داونی و فلدمن در سال  18ارای پرسشنامه حساسیت نسبت به طرد د

اضطرابی    ر مورد میزان ف و ب ( می باشد و که قسمت الف دکه هر سوال دارای دو قسمت ) ال تنظیم شده است  

قابل خود را مورد  مجوال مثبت از طرف  احساس میکند و قسمت ب  در موقعیت مربوط به آن سوال  که فرد  

 قرار می دهد.  بررسی 

 

 سمتی از سواالت: ق

 

 . دهد  قرض  شما به  را  جزوه اش  که  می خواهید  کسی  از  کالس   در . شما1

 نه؟   یا دهد  قرض  شما به را جزوه اش  می خواهد   فرد   این که این  از می شوید  مضطرب  یا  نگران چقدر  الف(

 نیستم  نگران اصال                              نگرانم خیلی

1          2           3           4          5          6 

 .می دهد  قرار  من  اختیار در  را جزوه اش  میل  کمال  با فرد  این که   میدهم  احتمال من ب(

 دارد   کمی  خیلی احتمال دارد               زیادی احتمال

6          5           4           3          2          1 

 



 

 

 .کند   همراهی را  شما کردن  خرید  در  تا می خواهید  دارید  عالقه  او به که کسی  .از 2

 نه؟  یا بیاید  خرید  به شما با می خواهد  او  اینکه  از  میشوید  مضطرب  یا  نگران چقدر  الف(

 نیستم  نگران اصال                              نگرانم خیلی

6          5           4           3          2          1 

 .بیاید  خرید   به  من  با باشد  داشته تمایل او  که   میدهم  احتمال من ب(

 دارد   کمی  خیلی احتمال دارد               زیادی احتمال

6          5           4           3          2          1 

 

 شما به  سازید  عملی را برنامه هایی چه  اینکه  مورد  در  تصمیم گیری  ر  تا می خواهید   مادرتان و  پدر  از .شما 3

 .کمک کنند 

 نه؟  یا کنند   کمک  شما به می خواهند  والدینتان  آیا اینکه  از  میشوید  مضطرب  یا  نگران چقدر  الف(

 نیستم  نگران اصال                              نگرانم خیلی

6          5           4           3          2          1 

 .کنند  کمک  من  به باشند  داشته  تمایل آنها که   می دهم احتمال ب(من

 دارد   کمی  خیلی احتمال دارد               زیادی احتمال

6          5           4           3          2          1 

 

 . می گذارید   مالقات  قرار  نمی شناسید  خوب خیلی که   کسی با شما. 4

 نه؟   یا بیاید  قرار سر شما با می خواهد  افرد  این  اینکه از می شوید  مضظرب  یا  نگران خیلی  الف(

 نیستم  نگران اصال                               نگرانم خیلی

6          5           4           3          2          1 

 . بیاید  قرار سر  من با باشد  داشته تمایل  فرد  این می دهم   احتمال من ب(

 دارد   کمی  خیلی احتمال دارد               زیادی احتمال

6          5           4           3          2          1 



 

 

 

این    و  باشید   او  کنار  در  دارید   دوست  واقعا  شما  ولی   برود،   بیرون  دوستانش  با  است  قرار  شما  عالقه  مورد   فرد.  5

 . می گویید  او به را موضوع 

 نه؟ یا باشد  شما  با  می گیرد تصمیم  شما عالقه  مورد  فرد اینکه  از  می شوید   مضطرب   و  نگران چقدر  الف(

 نیستم  نگران اصال                              نگرانم خیلی

6          5           4           3          2          1 

 میدهد.   ترجیح  را  بودن من  با میل  کمال  با او می دهم که  احتمال من ب(

 دارد   کمی  خیلی احتمال دارد               زیادی احتمال

6          5           4           3          2          1 

 

6 =================================================================================== 

 

 شماست   عاشق واقعا آیا  که پرسید  می  خود عالقه مورد  فرد از .16

 نه؟  یا دهد  می  مثبت جواب  شما به تان  عالقه مورد فرد   اینکه از شوید  می  مضطرب با نگران  چقدر -  الف

 نیستم  نگران اصال                             نگرانم خیلی

6          5          4          3          2          1 

  کمی  خیلی احتمال دارد   زیادی احتمال. دهد  من به  مثبت  جواب  مانهصمی او  که دهم  می  احتمال  من -ب

 دارد 

 دارد   کمی  خیلی احتمال             دارد   زیادی احتمال

6          5          4          3          2          1 

 

  او  با آشنایی  برای و  رفته  او نزد  شوید، می  اتاق دیگر  طرف  در  کسی  متوجه  و  روید   می  مهمانی یک به .17

   کنید  می  باز را  سر صحبت

   نه؟ یا شود آشنا شما با میخواهد  شخص این  اینکه از شوید  می  مضطرب با نگران  چقدر -  الف



 

 

 نیستم  نگران اصال                             نگرانم خیلی

6          5          4          3          2          1 

 . شود آشنا من  با بخواهد  او که   دهم  می احتمال من  - ب

 دارد   کمی  خیلی احتمال             دارد   زیادی احتمال

6          5          4          3          2          1 

 .  شود  آشنا مادرتان   و  پدر با و  آمده شما خانه  به  که   خواهید  می  خود  عالقه  مورد فرد   از . 18

   نه؟ یا شود  آشنا والدینتان با  خواهد  می  تان  عالقه مورد فرد   اینکه از شوید  می  مضطرب با نگران  چقدر -  الف

 نیستم  نگران اصال                             نگرانم خیلی

6          5          4          3          2          1 

 شود  آشنا والدینم  با  بخواهد  او  که  دهیم  می احتمال من  - ب

 دارد   کمی  خیلی احتمال             دارد   زیادی احتمال

6          5          4          3          2          1 
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