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

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 کودکان  زندگی  های مهارت پرسشنامه

 

طراحی و    1389سوال بوده که توسط بابادی و مشکانی در سال    42نامه مهارتهای زندگی کودکان دارای  سشپر

یشتن داری و مسئولیت  جتماعی ، خود نظم دهی ، خوخرده مقیاس ) مهارت های ا   4تنظیم شده است و دارای  

چ وقت تا بیشتر اوقات ( نمره گذاری  و نمره گذاری پرسشنامه سه درجه ای ) از هی  جتماعی ( می باشد پذیری ا

 شده است.
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    .توانم به راحتی دوست پیدا کنممی 1

    گیرمها اجازه میابتدا از آنخواهم از وسایل دیگران استفاده کنم وقتی می 2

    شوم.آید ناراحت میوقتی که حادثه و اتفاق بدی برای دیگران پیش می 3

    کنم.ها صحبت میوقتی با دیگران اختالف نظر دارم براحتی در مورد اختالفم با آن 4

    دارم.ام را پاکیزه و تمیز نگه میمیز مطالعه 5

    کنم.های ورزشی فعاالنه شرکت میهای مدرسه نظیر ورزش یا باشگاهفعالیتدر  6

    کنم.شوم معرفی میخودم را به کسی که برای اولین بار با او روبرو می 7



    کنم.کنند خودم را کنترل میوقتی مردم با عصبانیت با من رفتار می 8

    کنم.آید مؤدبانه اعتراض میناعادالنه مینظرم ه نسبت به قوانینی که ب 9

10 ======================================================================    

    خوابم.که به موقع از خواب بیدار شوم شب زود میاینبرای  35

    روم.که تمیز و سرحال باشم مرتب به حمام میبرای این 36

    ها و یا خارج از شهر بریزم.ها، جادهها، پاركروها را در پیادهشوم آشغالگاهی ناچار می 37

    ها بریزم.نهرها و رودخانهها را در جوی آب، شوم آشغالگاهی ناچار می 38

    کنم.روم خاموش میالمپ را هر وقت که از اتاق بیرون می 39

    کنم.کنم آن را خاموش میوقتی که تلویزیون تماشا نمی 40

    بندم.زنم شیر آب را میوقتی که مسواك می 41

    کنم.ها و پشت و روی کاغذ استفاده میاز همه قسمت 42

 

 : شيوه نمره گذاری 

 

 بيشتر اوقات  گاهی اوقات وقت  هيچ  عنوان 

 2 1 0 نمره 

 

 


