
 

 

 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

 

 پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ

 
نامه بررسی عزت نفس  سوال بوده که هدف از این پرسش 60ارای این پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ د

ایی  ، توانعزت نفس تحصیلی  بعد ) عزت نفس کلی ،  5دانش آموزان از ابعاد مختلف می باشد که دارای 

 .عزت نفس اجتماعی ( می باشد عزت نفس خانوادگی و بدنی ، 
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    من اغلب خصوصیات خودم را دوست دارم.  1

    مدرسه ناراضی هستم. من از نمره هایم در  2

    من خیلی دست و پاچلفتی هستم. 3

    .هستم مهمی عضو خانواده ام، در من 4

    . دارند  دوست  مرا  بچه ها بقیه  آیا که   هستم مسئله   این نگران من 5

    . می دهم انجام  را تكالیفم   از قسمتی  روز هر هفته طول  در  من 6

    من شخص مهمی هستم.  7

    روخوانی من به حد کافی خوب است. 8

    از ظاهر خودم خوشم می آید. 9

    . ندارم خوبی  احساس  هستم، کنارخانواده ام  در که  هنگامی 10

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

    ای کاش دانش آموز بهتری بودم.  50

    دلم می خواهد شبیه فرد دیگری باشم.  51



 

 

    . می شوند  خوشحال والدینم  دهم،   تغییر  را رفتارم  کلی  طور به اگر می کنم فكر 52

    من به تعداد کافی دوست دارم. 53

    دندانهایم را بعد از هر وعده غذا مسواك می زنم.  54

    نسبت به هیچ یك از خصوصیاتم مغرور نیستم.  55

    به قدر کافی در ریاضیات زرنگ هستم.  56

    هیكل خوبی دارم.  57

    . دارم دوست هستم،  خانواده ام  کنار  در  که زمانی  را  رفتارم 58

    من دوست خوبی هستم.  59

    . کنند  سرزنش را  دیگری فرد  تا  می کنم کاری   می کنم اشتباه وقتی  60

 

 

 :روش نمره گذاری 

 

 همیشه گاهی اوقات  هرگز گزینه

 2 1 0 امتیاز 
 

 

 

 
 


