
 

 

 

 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

 

 گودمنکودک  ضعف و قوت نقاط پرسشنامه سنجش

 ساله(  16تا  3)فرم والدین برای کودکان 

 

طراحی و تنظیم شده    1997ال  در س سوال بوده که توسط گودمن    29  عف کودک دارایضش نقاط قوت و  این پرسشنامه سنج

مقیاس نشانه های هیجانی، مشکالت سلوک، بیش فعالی  خرده مقیاس )    5و دارای    سال می باشد   16تا    3برای کودکان  و  است  

 ( می باشد  کمبود توجه، مشکالت ارتباطی با همساالن و رفتارهای جامعه پسند  –
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    . احساسات دیگران را رعایت می کند  1

    .بی قرار است، نمی تواند مدت زیادی یک جا آرام بگیرد  2

    . اغلب از سردرد و دل درد یا حالت تهوع شکایت دارد 3

    ..( چیزهایش را با دیگران قسمت می کند )مانند خوراکی، اسباب بازی، مداد و 4

    .اغلب زود از کوره در می رود و سر و صدا و دعوا راه می اندازد 5



 

 

6 ==================== = =================================================    

مانند کمک به پدر و مادر، معلمین یا بچه  )اغلب داوطلب می شود به دیگران کمک کند   20

 ( های دیگر

   

    .قبل از این که دست به کاری بزند، به آن فکر می کند  21

    . از خانه، مدرسه و جاهای دیگر دزدی می کند  22

    .خودش با بزرگترها بهتر کنار می آید تا با افراد هم سن و سال  23

    .ترس های فراوانی دارد، خیلی زود وحشت می کند  24

    .کارهایش را تا آخر انجام می دهد، دقت و توجه او خوب است 25

 

 دارند؟   زیر موارد  در  شما زندگی روزمره فرزند  بدی در این مشکالت اثر .آیا29

 زیاد....                          خیلی زیاد...       الف( زندگی خانوادگی               خیر.....             کمی...                     

 لی زیاد...     ب( دوستی ها                             خیر.....             کمی...                      زیاد....                          خی

 زیاد....                          خیلی زیاد...                    ج(یادگیری درکالس درس         خیر.....             کمی...       

 زیاد...       د( فعالیت های تفریحی                 خیر.....             کمی...                      زیاد....                           خیلی

 ضای خانواده سخت می کند؟سایراع  یا برای شما این مشکالت تحمل شرایط را ( آیا30

 خیلی زیاد...    خیر.....                                     کمی...                                    زیاد....                               

 

 شیوه نمره گذاری و تفسیر: 

 لیکرت می باشد. درجه ای  3اندازه گیری پاسخ های مندرج در پرسشنامه براساس مقیاس 

 کامالً درست است  تاحدی درست است درست نیست 
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