
 

 

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

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه عزت نفس کودکان

 

طراحی و    1967یت در سال  توسط کوپر اسمسوال بوده که    58دارای  این پرسشنامه عزت نفس کودکان  

می باشد که دارای    ر ابعاد مختلفمومی دعیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی مزان عزت نفس  نظت

ت نفس تحصیلی و دروغ  فس اجتماعی ، عزت نفس خانواده ، عزاس ) عزت نفس عمومی ، عزت نخرده مقی  5

 .سنج ( می باشد 
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