
 

 

 پرسشنامه عزت نفس کودکان

 است، گرفته قرار استفاده مورد و طراحي (1967)کوپراسميت توسط عمومي نفس عزت ميزان بررسي جهت

 .مي باشد سوال 58 شامل

صدم  70هفته و ضريب باز آزمايي  5را بعد از صدم 88( ضريب باز آزمايي 1967کوپر اسميت و همکاران ) 

به دست آورده اند تحليل عوامل نشان داده است که فرد ، مقياسها  عزت نفس را بعد از سه سال براي مقياس

 (.1374)نقل از انصاري، عامل هاي متفاوتي از عزت نفس را مي سنجند

 

گزارش کرده است.  83/0زمون باز آزمون برابر ( ميزان پايايي اين پرسشنامه را به شيوه آ1388فلسفي نژاد)

بدست آمد)نقل از  81/0همچنين در پژوهش ديگري ميزان همساني دروني از طريق آلفاي کرونباخ معادل 

 (. 1372بيابانگرد، 

شيوه نمره گذاري به صورت صفرويک است، به اين معنا که در عبارات 

پاسخ بلي، نمره يک و پاسخ خير نمره صفر مي  4/8/9/14/19/20/27/28/29/33/37/38/39/42/43/47

)به استثناي 50گيرد. بقيه عبارات به صورت معکوس نمره گذاري مي شوند. لذا حداقل نمره صفر و حداکثر 

 (.1372دروغ سنج( خواهد بود.)بيابانگرد، 

 

 خرده مقياس اصلي و يک دروغ سنج به شرح زير است: 4پرسشنامه شامل 

 تعداد و شماره گويه خرده مقياس ها

 1/3/4/7/10/12/13/15/18/19/24/25/27/30/31 مقياس عزت نفس عمومي

/34/35/38/39/43/47/48/51/55/56/57 

 5/8/14/21/28/40/49/52 عزت نفس اجتماعي

 6/9/11/16/20/22/29/44 عزت نفس خانوادگي

 2/17/23/33/37/42/46/54 عزت نفس تحصيلي

 26/32/36/41/45/50/53/58 دروغ سنج

 

 



 

 

 پرسشنامه اطالعات شخصي

اين پرسشنامه شامل اطالعات شخصي است و مکمل پژوهش فعلي است. خواهشمند است با دقت مطالعه نموده و صادقانه 

 پاسخ دهيد . از همکاري شما صميمانه سپاسگزارم.

 نام و نام خانوادگي :.......................................

 سن:

 سال  40تا  30سال                 بين  30تا  20سال            بين  20کمتر از 

 سال 65سال                    بيش از  50سال             بيش از  50تا 40بين 

 جنس :   مذکر            مونث 

 دانشجو      شغل : کارمند         تدريس             آزاد               

 ميزان تحصيالت:

 زير ديپلم               ديپلم به باالتر                 ليسانس و باالتر         فوق ليسانس و باالتر

 ميزان در آمد ماهيانه:

 ميليون تومان 2ميليون تومان           باالی  2زير يک ميليون تومان           بين يک تا 

 :   متاهل          مجرد             مطلقه                 مدت تاهل: ..............سالوضعيت تاهل

 وضعيت محل سکونت:

 شخصي              استجاری                  منزل پدری               سازماني                 ساير موارد 

  در صورتيکه دارای فرزند هستيد(  (تعداد فرزندان

 يک فرزند                دو فرزند       سه فرزند         بيش از سه فرزند        بدون فرزند

 چه ورزشي مي کنيد:

 از چند سال پيش ورزش مي کنيد؟



 

 

 با سالم 

» جمالت زير را به دقت بخوانيد و در صورتي که هر يک از آنها ،با وضعيت فعلي تان مطابقت دارد ،در ستون 

 را عالمت بزنيد .« خير » و چنانچه به هيچ شکلي با وضعيت شما مطابقت ندارد ، گزينه  «بلي 

 خير                           بلي       معموالً تشويش ندارم .                                                    -1

 خير                   بلي               برايم دشوار است که در کالس حرف بزنم .                           -2

 خير                     اگر مي توانستم ،خيلي چيزها را در خودم تغيير مي دادم.              بلي        -3

 خير                   بلي                                         مي توانم بدون مشکل زياد ، تصميم بگيرم .-4

 خير                   بلي              ديگران از مصاحبت با من بسيار لذت مي برند .                       -5

 خير                       بلي        در منزل ، به آساني رنجيده خاطر مي شوم .                             -6

 خير                    بلي             اي عادت کنم .                  مدتها طول مي کشد تا به چيز تازه -7

 خير                     بلي         افراد هم سن من برايم ارزش زيادي قائل هستند .                      -8

 خير                      بلي          معموالً پدر و مادرم ، به احساساتم توجه نشان مي دهند .            -9

 خير                      به آساني تسليم ديگران مي شوم .                                          بلي     -10

 خير                       بلي           دارند .                          پدر و مادرم بيش از حد از من انتظار-11

 خير                     بلي        برايم خيلي مشکل است که خودم را آن طور که هستم نشان دهم. -12

 خير                   بلي               در زندگيم همه چيز درهم و شلوغ است .                           -13

 خير                      بلي           معموالً ديگران را تحت تأثير قرار مي دهم .                          -14

 خير                      بلي           در مورد خودم نظر بدي دارم .                                          -15

 خير                       بلي         لباً دلم مي خواهد خانه را ترک کنم .                                غا-16

 خير                         بلي          غالباً در کالس احساس ناراحتي مي کنم .                             -17

 خير                         بلي     فکر مي کنم از لحاظ جسماني ، ناخوشايندتر از اغلب افراد هستم . -18

 خير                 بلي          آن را مي گويم .                وقتي چيزي براي گفتن دارم ،معموالً-19



 

 

 خير         بلي                                          پدر و مادرم من را درک مي کنند .                -20

 خير       بلي                    ديگران اکثراً بيشتر از من مورد عالقه هستند .                          -21

 خير        بلي                    اغلب احساس مي کنم پدر و مادرم من را به ستوه مي آورند .       -22

 خير       بلي                      در کالس غالباً مأيوس مي شوم .                                         -23

 خير      بلي                       غالباً فکر مي کنم که دلم مي خواهد فرد ديگري باشم .             -24

 خير     بلي                    اد نمي کنند .                                    ديگران غالباً به من اعتم-25

 خير   بلي                      هرگز مضطرب نيستم .                                                       -26

 خير    بلي                       به اندازه کافي به خودم اطمينان دارم .                                  -27

 خير   بلي                      ديگران به آساني از من خوششان مي آيد .                               -28

 خير   بلي                       نيم .                        من و دوستم اوقات خوبي را با هم مي گذرا-29

 خير  بلي                          وقت زيادي به خيالبافي مي گذرانم .                                    -30

 خير                 بلي         دلم مي خواست کم سن تر باشم .                                        -31

 خير   بلي                    هميشه آنچه را که بايد انجام داد، انجام مي دهم .                        -32

 خير   بلي                      از نتايج تحصيلي خودم ، احساس غرور مي کنم .                      -33

 خير   بلي                 ويد که چه بايد بکنم .         کسي به من بگهميشه منتظر مي شوم تا -34

 خير     بلي                اغلب از آنچه مي کنم ،متأسف مي شوم .                                    -35

 خير                    بلي   احساس خوشبختي نمي کنم .                                                 -36

 خير     بلي                توان انجام مي دهم .           هميشه کارم را به بهترين وجهي که مي -37

 خير     بلي              معموالً مي توانم به تنهايي گليمم را از آب بيرون بکشم)ازعهده کارهايم برآيم(-38

 خير     بلي                            از زندگيم تقربياً راضي هستم .                                                 -39

 خير          بلي                             ترجيح مي دهم دوستاني کم سن تر از خودم داشته باشم .     -40

 بلي               خير              عالقه مند هستم .                            به همه کساني که مي شناسم-41



 

 

 بلي               خير                دوست دارم که در کالس از من درس بپرسند .                       -42

 بلي               خير                   خودم را خوب درک مي کنم .                                          -43

 بلي              خير             در منزل هيچکس به من توجه زيادي نشان نمي دهد .                 -44

 بلي              خير              هرگز مورد سرزنش واقع نمي شوم .                                       -45

 بلي              خير            در کالس ، آن طور که مي خواهم موفق نمي شوم  .                    -46

 بلي              خير             مي توانم يک تصميم بگيرم و در آن پا برجا بمانم .                     -47

 بلي              خير          واقعاً خوشم نمي آيد که يک پسر )دختر( باشم .                           -48

 بلي               خير             در روابط با ديگران راحت نيستم .                                         -49

 بلي               خير                                                 هرگز سرزنش نمي شوم .               -50

 بلي               خير          غالباً از خودم شرم دارم .                                                      -51

 بلي               خير                 ديگران غالباً برايم دردسر درست مي کنند .                        -52

 بلي               خير        هميشه حقيقت را مي گويم .                                                   -53

 بلي               خير       معلمانم به من مي فهمانند که نتايجم رضايت بخش نيستند .             -54

 بلي                خير         آنچه مي تواند برايم اتفاق افتد اصالً اهميت نمي دهم .                به-55

 بلي               خير        در آنچه بر عهده مي گيرم ، به ندرت موفق مي شوم .                     -56

 بلي               خير     گم مي کنم .     هنگامي که مورد سرزنش قرار مي گيرم ،دست و پايم را-57

 بلي               خير     هميشه مي دانم که به ديگران چه بگويم .                                      -58

 

        

 

 


