
 

 

 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

 

 ( 1993) سینگو  سینها  پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

 

سوال می باشد که توسط    55م  کدو دو قسمت سوال می باشد که هر  نش آموزان دارای  این پرسشنامه سازگاری دا

  3ای  که دار  ی شودبلی و خیر ( نمره گذاری م)  حی و ساخته شده است و با  طرا 1993سینها و سینگ در سال 

 ( می باشد.) آموزشی ، اجتماعی و عاطفی بعد 

 

 :(اول)فرم  قسمتی از سواالت

 

 خیر  بلی سواالت  ردیف 

   آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می ترسید؟  1

   خوانید به زودی فراموش می کنید؟ آیا چیزی را که می  2

بد می   3 برخورد  آنها  با  فورا  انجام دهند،  پسندی  نا  کار  ندانسته  هایتان  اگر همکالسی 

 کنید؟

  

   آیا خجالتی هستید؟    4

   آیا از امتحان می ترسید؟   5

   آیا به خاطر اشتباه هایتان، از دعوا و سرزنش معلمتان ناراحت هستید؟   6

   وقتی موضوعی را متوجه نمی شوید، در سوال کردن آن شک می کنید؟   7



 

 

   آیا فهمیدن مطالبی که معلم در کالس درس می دهد برای شما مشکل است؟   8

آیا نسبت به دوستان و همکالسی هایی که معلمتان زیادی به آنها توجه می کند،حسادت   9

 می ورزید؟  

  

زمانی که تعدادی از معلمان شما با هم هستند، آیا بدون هیچ ناراحتی و خجالتی پیش   10

 روید؟ آنها می 

  

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

   آیا از دیدن و مالقات کردن دانش آموزان کالس های باالتر می ترسید؟   50

   آیا از کوشش و فعالیت دانش آموزان در مدرسه لذت می برید؟   51

   آیا در بحث ها و گفت و گوها شرکت می کنید؟   52

   آیا در برخورد با دانش آموزان کالس های باالتر احساس ناراحتی می کنید؟   53

وقتی که همکالسی هایتان کتاب ها و دفترهای شما را امانت می خواهند، آن ها را با   54

 خوشحالی میدهید؟  

  

   آیا به مدرسه و برنامه های درسی عالقه مند هستید؟ 55

 

 

 :)فرم دوم( تی از سواالتقسم

 خیر  بلی سواالت  ردیف 

   ترسید؟ آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان می  1

   آیا از مالقات کردن همکالسی هایتان دوری می کنید؟  2

   آیا آنچه را خوانده اید به زودی فراموش می کنید؟  3

آیا فرض کنید همکالسی هایتان ندانسته کار غیر عاقالنه ای انجام دهند. آیا فورا با آن   4

 اوقات تلخی می کنید؟   |ها 

  

   آیا کمرو هستید؟   5

   آیا از امتحان می ترسید؟  6



 

 

   آیا به خاطر اشتباه هایتان نگران سرزنش کردن معلمتان هستید؟ 7

   کنید، آیا در سوال کردن تردید دارید؟ وقتی که موضوع را درک نمی  8

   آیا فهمیدن درس هایی که در کالس تدریس می شود برای شما مشکل است؟  9

   آیا نسبت به دوستانی که معلمتان زیادی از آنها قدردانی می کند حسادت می ورزید؟   10

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

   آیا از مالقات کردن دانش آموزان کالس های باالتر می ترسید؟  50

   آیا از جنب و جوش دانش آموزان دیگر در مدرسه لذت می برید؟   51

   آیا در بحث ها شرکت می کنید؟  52

   آیا در برخورد با دانش آموزان کالس های باالتر احساس افسردگی می کنید؟   53

وقتی که همکالسی هایتان کتاب ها و دفترچه های یادداشت شما را امانت می خواهند،   54

 آیا آنها را با خوشحالی میدهید؟ 

  

   آیا به کارهای تحصیلی عالقه مند هستید؟  55

 

 


