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 مها اريهاختقسمتی از يك تحقيق در زمينه سالمت نوجوانان است. اطالعاتی کهه شهما در  ،ای که در اختيار شما استپرسشنامه

آورده و در جهت پيشگيری از مشكالت آنهان  دست بهتا شناخت بهتری از نوجوانان کشورمان  کندیم، به ما کمك ديدهیمقرار 

 کهامالًی شهما هاپاسه اين پرسشنامه بدون نام است و تمام  ديينمایمموثری انجام دهيم. همان طور که مالحظه  ريزیبرنامه

 سهااتتخواهشهمنديم تمهام ؛ لهاا بهه ايهن اطالعهات دسترسهی ندواههد داشهت وجهههيچبهه  کس چيهمحرمانه خواهند بود و 

 . بگااريد ×که بيشتر در مورد شما صادق است، عالمت  ایگزينهنامه را به دقت بدوانيد و در مقابل پرسش
 

  پسر ب:       دختر الف:    :کنيد مشدص را خود جنسيت .1

 

   داريد؟سن  سال چند .2

 

   هستيد؟ چندم کالس .3

 دبيرستاند.  اول   ج.  سوم راهنمايی  ب.  دوم راهنمايی  الف. اول راهنمايی

 ح. هنرستان  ز. پيش دانشگاهی  و.  سوم دبيرستان  ه.  دوم دبيرستان

 

 ايد؟با کسی دعوا کرده مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته يك ماه طی .4

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.    امهرگز دعوا نكرده الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟ديده صدمه يا شده يا قمه تهديد چاقو با مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته يك ماه طی .5

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟کرده تهديد را کسی قمه يا چاقو با مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته يك ماه طی .6

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟گرفته قرار مداوا تحت و ديده در اثر دعوا با کسی صدمه مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته يك ماه طی .7

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟نرفته مدرسه به و ترس ناامنی احساس دليل به روز چند گاشته يك ماه طی .8

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.         

 

 ايد؟با کسی دعوا کرده مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته ماه 12 طی .9

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  
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 ايد؟ديده آسيب يا شده چاقو يا قمه تهديد با مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته ماه 12 طی .11

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟کرده تهديد را کسی قمه يا چاقو با مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته ماه 12 طی .11

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟گرفته قرار مداوا تحت و ديده بر اثر دعوا با کسی صدمه مدرسه از بيرون يا مدرسه در بار چند گاشته ماه 12 طی .12

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟نرفته مدرسه به و ترس ناامنی احساس دليل به روز چند گاشته ماه 12 طی .13

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟فرار کرده مدرسه از بار چند گاشته ماه 12 طی .14

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟نگشته بر خانه به شب و کرده ترک خانه والدينتان رضايت و اطالع بدون بار چند گاشته ماه 12 طی .15

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7يا  6ه.  

 

 ايد؟کرده فرار خانه از روز يك از بيش بار چند گاشته ماه 12 طی .16

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     هرگز الف.

 بار 12بيش از ح.    11يا  11ز.    بار 9يا  8و.      بار 7 يا 6ه.    

 

  ايد؟با فردی از جنس مدالف رابطه دوستی داشته تا به حالآيا  .17

 الف. بلی 

 پاس  دهيد( 21 ساال)اگر خير به   ب. خير     

 

 داشتيد؟ دوستی رابطه مدالف جنس از نفر چند با تا به حال .18

    نفر 2ج.     نفر 1ب.      هرگز با جنس مدالف رابطه نداشتم الف.

   نفر 5. بيش از ز   نفر 5و.     نفر 4ه.      نفر 3د.  
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 ؟کرديد برقرار دوستی رابطه مدالف جنس از فردی با در چند سالگی بار اولين .19

 سالگی 13د.   سالگی 12ج.    سالگی  11زير ب.   هرگز با جنس مدالف رابطه نداشتمالف. 

 سالگی و باتتر   17ی.   سالگی 16و.     سالگی 15  سالگی 14ه.  

 ايد؟با فردی از جنس مدالف رابطه جنسی داشته تا به حالآيا  .21

 الف. بلی 

 پاس  دهيد( 22 ساال)اگر خير به   ب. خير     

 

 کرديد؟ برقرار جنسی رابطه مدالف جنس از فردی با در چند سالگی بار اولين .21

 سالگی 13د.   سالگی 12ج.    سالگی  11زير ب.   هرگز با جنس مدالف رابطه نداشتمالف. 

 سالگی و باتتر   17ی.   سالگی 16و.     سالگی 15  سالگی 14ه.  

 

که قادر به انجام  کرديدآيا به مدت دو هفته تقريباً در اکثر روز آن قدر احساس افسردگی و نااميدی می ماه گاشته 12طی  .22

  ی عادی خود نبوديد؟هاتيفعالکارها و 

 الف. بلی 

   ب. خير     

   

   کرديد؟می فكر خودکشی به جدی طور به آيا گاشته ماه 12 طی .23

 الف. بلی 

   ب. خير     

  

   داشتيد؟ تانزندگی به دادن پايان برای اینقشه و طرح گاشته ماه 12 طی .24

 الف. بلی 

   ب. خير     

 

   ايد؟کرده خودکشی به اقدام بار واقعاً  چند گاشته ماه 12 طی .25

 بار يا بيشتر  6ه.           بار 5يا  4د.        بار 3يا  2ج.       بار 1ب.    هرگزالف. 

 

 داشته مردن قصد واقعاً  که اين بدون داديد، انجام کاری عمداً  خودتان، به زدن برای آسيب بار چند گاشته ماه 12 طی .26

   ؟...( و بدن، قرص خوردن سوزاندن رگ، زدن مانند) باشيد

 بار يا بيشتر  6ه.           بار 5يا  4د.       بار 3يا  2ج.     بار 1ب.    هرگزالف.  

 

  ايد؟کشيده سيگار آيا تا به حال .27

 بلی الف. 

 پاس  دهيد( 31 ساالخير به گر )ا       . خيرب

 

 اولين بار در چند سالگی سيگار کشيديد؟ .28

  سالگی  12ه.   سالگی       11د.    سالگی 11ج.            سالگی يا کمتر 9ب.   الف. هيچ وقت

 يا باتتر یسالگ 16ش.    سالگی 15س.       سالگی           14ی.   سالگی 13.  و
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 کشيديد؟ سيگار بار چند گاشته ماه يك طول در .29

 هفته در سيگار 1کمتر از ب.         امنكشيده اصالً   الف.

 روز سيگار در 5تا  1د.         روزسيگار در  1ج. کمتر از 

  سيگار در روز 21تا  11ه.                             سيگار در روز 11 تا 6و. 

  سيگار در روز 21بيشتر از  .ی

 کنيد؟ امتحان را سيگار بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .31

  خيلی زياده.    زيادد.       کمج.      خيلی کمب.         تمايل ندارمالف. 
 

  ايد؟قليان کشيده آيا تا به حال .31

 الف. بلی 

 پاس  دهيد( 34 ساال)اگر خير به     ب. خير     

 

 اولين بار در چند سالگی قليان کشيديد؟ .32

 سالگی   12ه.   سالگی       11د.    سالگی 11ج.            سالگی يا کمتر 9ب.   الف. هيچ وقت

 يا باتتر یسالگ 16ش.    سالگی 15س.       سالگی           14ی.   سالگی 13و.  
 

 کشيديد؟ قليان بار چند گاشته ماه يك طول در .33

 در هفته قليان 1ب. کمتر از    امنكشيده اصالً الف.  

 در روزقليان  1يا بيشتر از  1د.    در روز قليان 1ج. کمتر از 

 

 کنيد؟ امتحان را قليان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .34

  زيادخيلی ه.    زيادد.       کمج.      خيلی کمب.         تمايل ندارمالف. 

 

 ايد؟مشروبات الكلی مصرف کرده آيا تا به حال .35

   الف. بلی  

  پاس  دهيد( 39 ساال)اگر خير به         ب. خير 

 

 اولين بار در چند سالگی مشروب خورديد؟ .36

 سالگی   12ه.   سالگی       11د.    سالگی 11ج.            سالگی يا کمتر 9ب.   الف. هيچ وقت

 يا باتتر یسالگ 16ش.    سالگی 15س.       سالگی           14ی.   سالگی 13و.  

 

 ؟يداکردهماه گاشته چند بار از مشروبات الكلی استفاده  12در طول  .37

 بار 9تا  6د.   بار 5تا  3ج.   بار 2يا  1ب.    امندورده اصالً الف.

   و بيشتربار  41ی.     بار 39تا  21ه.     بار 19تا  11و. 
 

 ؟يداکردهدر طول يك ماه گاشته چند بار از مشروبات الكلی استفاده  .38

 بار 9تا  6د.   بار 5تا  3ج.   بار 2يا  1ب.    امندورده اصالً الف.

   بار و بيشتر 41ی.     بار 39تا  21ه.     بار 19تا  11و. 
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 کنيد؟ امتحان را مشروبات الكلی بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .39

  خيلی زياده.    زيادد.       کمج.      خيلی کمب.         تمايل ندارمالف. 

 

 ؟دياکردهدر طول عمرتان چند بار از مواد زير استفاده  .41

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز     ترياک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز حشيش     

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز گراس

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيره

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز هروئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کراک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيشه      

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز قرص اکس  

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز ريتالين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مادولاتر

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کدئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مواد نيروزا

 

 ؟دياکردهچند بار از مواد زير استفاده  ماه گاشته 12در طی  .41

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز     ترياک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز حشيش     

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز گراس

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيره

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز هروئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کراک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيشه      

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز قرص اکس  

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز ريتالين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مادولاتر

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کدئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مواد نيروزا
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 ؟ديکرد استفادهمواد زير   چند بار ازدر طی يك ماه گاشته  .42

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز     ترياک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز حشيش     

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز گراس

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيره

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز هروئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کراک

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز شيشه      

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز قرص اکس  

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز ريتالين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مادولاتر

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز کدئين

 O بار 41 از بيش O بار O 39-21 بار O 19-11 بار O 9-3 بار 2 يا O 1 امنكرده مصرف هرگز مواد نيروزا

 




