
RİSK FAKTÖRLERİ TESPİT ANKETİ

Ad Soyad      

S.N ANKET SORULARI EVET HAYIR

1 Annem en fazla ilkokul mezunu                                         

2 Babam en fazla ilkokul mezunu

3 Ailemin Tek Çocuğuyum.

4 5 yaş ve üstü kardeşim var.

5 Annem ve babam ayrı yaşıyor. 

6 Annem ve babam boşanmıştır.

7 Yalnızca annem ile yaşıyorum

8 Yalnızca babam ile yaşıyorum 

9 Annem hayatta değildir.

10 Babam hayatta değildir.

11 Annem ve babam hayatta değil

12 Şehit Çocuğuyum

13 Yalnızca büyükannem /büyükbabamla yaşıyorum

14 Yalnızca diğer akrabalarımla yaşıyorum

15 Koruyucu aile gözetiminde yaşıyorum

16 Sevgi Evlerinde kalıyorum.

17 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalıyorum

18 Ailemde süreğen hastalığı olanlar vardır.

19 Ailemde ruhsal hastalığı olanlar vardır.

20 Ailemde Bağımlı Bireyler Bulunanlar vardır. (alkol/madde) 

21 Ailemde cezai hükmü bulunan vardır.

22 Ailem mevsimlik işçidir. 

23 Aile içi şiddete maruz kalıyorum 

24 Özel Yetenekli tanım var.

25 Yetersizlik alanında özel eğitim raporum var.

26 Süreğen hastalığım var.

27 Ruhsal hastalığım var.

28 Danışmanlık  Tedbirim var.

29 Eğitim Tedbiri Kararım var.

30 Maddi Sıkıntı Yaşıyorum.

31 Sürekli Devamsızlığım var.

32 Bir işte çalışıyorum.

33 Akademik Başarım düşük.

34 Riskli akran grubuna dahilim.

35 En az bir kez cinsel taciz ve istismara uğradım

36

Okulda veya çevrede karıştığım bir olay nedeniyle karakola - Savcılığa

götürüldüm.(Nedeni……………………..

37

Fiziksel anlamda kendime zarar verdiğim zamanlar oluyor.(Nasıl zarar

verdiği………………………………….)

38 Bağımlılık yapan maddelerden en az birini denedim/kullanıyorum( Alkol ve Uyuşturucu Maddeler)

39 Sınıf tekrarı yaptım

40 Sigara kullandım/ kullanıyorum.

41 Okul dışındaki bazı kişilerce rahatsız ediliyorum.

42 Okulda para, cep telefonu vb. eşyalarımız diğer öğrenciler tarafından zorla alınır.

43 Okulumuzda diğer öğrencilere şiddet uygulayan arkadaşlar veya gruplar var.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER ;

Bu anket, sizlerin yaşam içindeki karşılaşabileceğiniz yada karşılaştığınız problemlerinizi tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur.Amacımız

sizleri olumsuz davranışlara yönelten risk faktörlerini tespit ederek oluşabilecek olumsuz davranışları önceden engellemektir. 

Ankete vereceğiniz cevaplar sadece bu araştırmanın konusu olan risk faktörlerini tespit etmek amacı ile değerlendirilecek ve başka hiçbir

amaç için kullanılmayacaktır. 

Sizin için risk faktörü oluşturduğunu ya da davranışlarınızı olumsuz etkilediğini düşündüğünüz yargının karşısındaki boşluktaki Evet-Hayır

kısmına ( X ) işareti ile işaretleyiniz.

Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için anket içindeki yargıları içtenlikle işaretlemeniz oldukça önemlidir. Ankete başlamadan önce adınız ve

soyadınızı mutlaka yazınız.

       Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

                                                                                                 BAĞLUM ANADOLU LİSESİ

                                                                                                      Rehberlik Servisi




