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دوست دارم در مدرسه بهترین باش        1 

 2 وقتی اتفاق بدی برای دیگران می افتد ناراحت میشوم     

من بخوبی میفهمم دیگران چه فکری دارند        3 

 4 من خیلی از کارهار را بدون کمک انجام میدهم    

سعی میکنم وقتی دیگران به کمک نیاز دارند به آنها کمک کنم        5 

 6 دیگران از بودن با من لذت می برند     

 7 دوست دارم با افراد مختلف زیادی حرف بزنم     



 

 

 8 من به راحتی دوست پیدا میکنم    

 9 سعی میکنم وقتی دوستانم ناراحتند احساس آنها را بفهمم     

دیگران حرف میزنند خوب گوش میکنم وقتی       10 
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میتوانم وقتی ناراحت هستم خودم را آرام کنم        41 

 42 میتوانم افکار منفی ام را تغییر دهم     

 43 نمیگذارم مشکالت تاثیری روی من بگذارد    

اهدافم برسممیدانم چطور به       44 

میتوانم مشکالتی را که بقیه را اذیت میکند چطور حل کنم       45 

 46 وقتی درسم را نمیفهمم از معلمم کمک میخواهم     

والدینم به من اعتماد دارند        47 

 48 با بقیه بچه ها در مدرسه براحتی حرف میزنم     

 49 دوست دارم در مدرسه باشم     

اشتباهات و خطاهایم را می فهمم       50 

 51 وقتی دیگران ناراحتند میفهمم حتی اگر چیزی نگویند     

وقتی مشکلی برایم پیش می آید آرام می مانم        52 
 

 

 شیوه نمره گذاری

باشتد در جدول زیر نشتان داده  ای لیکرت میطیف مورد استتفاده در پرستشتنامه بر استاس طیف چهار گزینه

 شده است.

زینه انتخابی گ  هیچ وقت  گاهی اوقات غالبا  همیشه  

 0 1 2 3 امتیاز 

 

 :منابع

Botvinick, M., & Braver, T. (2015). Motivation and Cognitive Control: From 

Behavior to Neural Mechanism. Annual Review of Psychology, 66: 83-113. 



 

 

Brooks, J.E. (2010). Strengthening Resilience in Children and Youths: 

Maximizing Opportunities through the Schools. Children & Schools, 28(2): 69-

76. 

Friso, V., & Caldin, R. (2014). Capability, Work and Social Inclusion. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 116: 4914-4918. 

Harris, D.B. (2011). The Development of  Responsibility in Children. The 

Elementary School Journal, 54(5): 268. 

Rieff, C., Ketelaar, L., & Wiefferink, C.H. (2010). Assessing empathy in young 

children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire (EmQue). 

Personality and Individual Differences, 49(5): 362-367. 

 

 


