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

 نیا  شیرایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ( SCTآزمون مفهوم خویشتن بک )
 

 

 قیافه ام  ... 1

 الف( تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهتراست.

 ب(از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( از بیشتر کسانی است که بدتر می شناسم.

 تقریباً از همه کسانی که می شناسم بدتراست. ه ( 
 

 

 معلوماتم ...  2

 الف( تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ب(از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( تقریباً از همه کسانی است که می شناسم بیشتر است . 

 که می شناسم بیشتر است.  ه ( تقریباً از همه کسانی
 

 

 حرص و طمع من ...  3

 الف( تقریباً بیش از همه کسانی که می شناسم. 

 ب(بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 ج( مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

 د( کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ه ( تقریباً بیش  از همه کسانی است که می شناسم. 
 



 

 طبعی من ... شوخ  4

 الف( تقریباً از همه کسانی که می شناسم بیشتر است. 

 ب( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( کمتراز بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ه ( تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.
 

 

 هوش من ... 5

 همه کسانی است که می شناسم. الف( تقریباً بیش از 

 ب(بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 ج( مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

 د( از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ه ( تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.
 

 

 محبوبیت من ...  6

 الف( کمتراز همه کسانی است که می شناسم.

 بیشتر کسانی است که می شناسم. ب( کمتر از

 ج( به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ه ( تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم. 
 

 

 مرتب بودن و پاکیزگی من ...  7

 الف( تقریباً بیش از همه کسانی است که می شناسم. 

 کسانی است که می شناسم.ب(بیش از بیشتر 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ه ( تقریباً کمتر از همه کسانی است که می شناسم. 
 

 ======================================================================= 

 کمرویی من ...  21

 الف( تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.  

 ب( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.



 ج(به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .  

 م.د( کمتر از بیشتر کسانی است که می شناس 

 ه ( تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.
 

 در یادگیری  چیزی ...  22

 الف( تقریباً از همه کسانی که می شناسم بهترم. 

 ب(از بیشتر کسانی که می شناسم بهترم. 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم . 

 د( از بیشتر کسانی که می شناسم بدترم. 

 می شناسم بدترم. ه ( تقریباً از همه کسانی که  
 

 

 حسادتم ...  23

 الف( تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.  

 ب( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج(به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .  

 د( کمتر از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ه ( تقریباً کمتر از همه کسانی که می شناسم. 
 

 

 کوشی من ... تالش و سخت  24

 الف( تقریباً بیش  از همه کسانی  است که می شناسم.  

 ب( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ج(به اندازه   بیشتر کسانی است که می شناسم .  

 د(از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ه ( تقریباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است.
 

 

 بیرحمی من ...   25

 یباً از همه کسانی که می شناسم کمتر است. الف( تقر

 ب(از بیشتر کسانی که می شناسم کمتر است. 

 ج( مثل بیشتر کسانی است  که می شناسم .

 د( بیش از بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ه ( تقریباً از همه کسانی که می شناسم بیشتر است.

 



 

 ریانمره گذ

 نمره گذاری می شوند. 5تا  1موارد از 

 رزشی خود پنداره نمره گذاری می شوند.موارد از پائین به باال یا از باال به پائین ، بسته به بار ا

 جمع خود پنداره مثبت.    جمع موارد :

 25- 125   دامنه نمرات :

 

 

 هنجارها
  

 انحراف معیار  میانگین تعداد  گروه نمونه

 9/ 62 76/ 35 57 اختالل اضطراب 

 9/ 42 76/ 00 71 اختالل هراس 

 9/ 71 74/ 77 52 ) تک دوره ای(افسردگی اساسی 

 10/ 74 71/ 57 130 )تکرار شونده(افسردگی اساسی 

 

                                                            

 


