
 

 

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

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 س ی هر – رزی خود پنداره کودکان پ اسی مق

 

طراحی و تنظیم شده است و هدف  هریس    ، ط پیرزسوال بوده که توس   80دارای  کودکان    پرسشنامه خودپنداره  

حساس نگرش و اکودکان و نوجوانان برنامه ریزی شده است و جهت  از این پرسشنامه سنجش میزان خودپنداره  

ذهنی ، ظاهر  د ) رفتار ، وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و  بع  6و دارای  ه خودش، خالصه می شود  فرد نسبت ب

 ، جامعه پسندی و شادی و رضایتمندی ( می باشد.فیزیکی ، اضطرابو ویژگی 

 

 قسمتی از سواالت: 

 

ف 
دی

ر
 

 عبارات 
 گاهی اوقات خیر  بلی

       همکالسیهایم مرا مسخره می کنند.  1

       من آدم شادی هستم.  2

       دوست پیدا کردن برایم سخت است. 3

       من اغلب غمگین هستم.  4

       من زرنگ و باهوش هستم.  5

       من آدم کمرویی هستم.  6

       وقتی معلم مرا صدا می کند دستپاچه می شوم.  7



 

 

       من از قیافه ام راضی نیستم.  8

       وقتی بزرگ شدم شخص مهمی خواهم شد.  9

       وقتی در مدرسه امتحان دارم نگران می شوم.  10

       من مورد پسند دیگران نیستم. 11

       مدرسه رفتار خوبی دارم.من در  12

       وقتی اشتباهی پیش می آید اغلب تقصیر من است. 13

       من برای خانواده ام زحمت درست می کنم.  14

       من قوی هستم.  15

       من عقاید و نظرات خوبی دارم. 16

       من عضو مهمی در خانواده ام هستم.  17

       طور که می خواهم زندگی کنم. من دوست دارم آن  18

       من در ساختن کاردستی مهارت دارم.  19

       من به آسانی از کار دست می کشم.  20

21 ======================================== ===========       

       من خواننده خوبی هستم.  70

       من دوست دارم به تنهایی کار کنم نه گروهی.  71

       من برادر یا خواهرم را دوست دارم.  72

       من قیافه خوبی دارم.  73

       من اغلب می ترسم.  74

       من همیشه اشیاء و وسایلم را می اندازم یا می شکنم.  75

       کنند. دیگران می توانند به من اعتماد و اطمینان  76

       من با دیگران فرق دارم.  77

       من به چیزهای بدی فکر می کنم.  78

       من به آسانی گریه می کنم.  79

       من آدم خوبی هستم.  80

 


