
 

 

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

  نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ((DSIM-IV( بر اساس (CSI-4ساله  14تا  6پرسشنامه ارزیابی سالمت روان کودکان و نوجوانان

 فرم ویژه معلم 

  14الی  6بوده که برای کودکان و نوجوانان بین  سوال 41ت روان کودکان و نوجوانان دارای امه سالماین پرسشن

 می باشد.فرم ویژه برای معلمان می باشد که داری سه قسمت د و سال می باش 
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     به جزئیات مطلب توجه نمی کند و یا بخاطر بی دقتی اشتباه می کند.  1

     تمرکز و دقت روی تکالیف درسی یا فعالیت های بازی برایش مشکل است. 2

     وقتی با او حرف میزنید بنظر می رسد گوشش با شما نیست. 3

     پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می کند.  4

     سازمان دادن به کارهای درسی و فعالیتهای دیگر برایش مشکل است. 5

انجام تمرین های  از انجام کارهایی که مستلزم کوشش ذهنی زیادی باشد ) مثال   6

 کالسی یا تکالیف درسی در خانه( خودداری می کند. 

    



 

 

     چیزهایی را که برای انجام کارهایش الزم دارم گم کمی کند. 7

     رویدادهای دیگر به آسانی حواس و دقت او را بهم کی زنند. 8

     در کارها روزمره خود فراموشکار است. 9

     تکان می دهد یا روی صندلی جنب می خورد. دست ها و پاهایش را  10

11  ===============================================================     

     عمدا چیزهایی را آتش زده یا آتش سوزی ایجاد کرده است. 35

     خشونت  جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.با استفاده از زور و  36

     بدون اجازه به خانه ، ماشین ، یا محل کسب دیگران وارد شده ) دستبرد زده است.( 37

در موقع دعوا با دیگران از سالح هایی ) مانند چوب دستی ، آجر ، بطری و... استفاده   38

 نموده است.(

    

     رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می کند.با حیوانات با بی   39

     با افراد دیگر با بی رحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا می کند. 40

به فعالیت های   41 یا عمال  مسائل و روابط جنسی ذهنش را به خود مشغول داشته 

 جنسی می پردازند. 

    

 

 پرسشنامه: نمره گذاری 

 بیشتر اوقات  اغلب گاهی هرگز  گزینه   

 1 1 0 0 امتیاز 

 


