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

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 خود پنداره پرسشنامه استاندارد  

 

د ) جسمانی ، اجتماعی ، خلق و خو ، آموزشی  بع  8  و دارایسوال بوده    48اندارد خودپنداره داری  پرسشنامه است 

 نقطه ای نمره گذاری شده است.  5یکرت  و بر اساس طیف لو عقالنی ( می باشد ، اخالقی 

 

 قسمتی از سواالت: 

 

 .آیا دوستان شما از شما راهنمایی می خواهند؟ 1

 □ هرگز        □ معموالَ نه      □ بعضی اوقات      □ معموالَ      □همیشه   

 

 کنید؟ . راجع به وضع ظاهر خود چه فکر می2

     □زشت         □ بخش نارضایت       □ بخش رضایت       □زیبا        □خیلی زیبا  

 

 یابید؟. در انجام کارهای جسمانی خود را چگونه می 3



 □ خیلی ضعیف          □ضعیف           □متوسط          □قوی           □ خیلی قوی

 

 یابید؟  . خلق و خوی خود را چگونه می4

 □ همیشه شاد         □ گاهی ناشاد          □ معمولی         □ شاد      □همیشه شاد  

 

 . دروس مدرسه را تا چه حد دوست دارید؟  5

 □ خیلی کم       □ کم          □ متوسط        □زیاد          □ خیلی زیاد 

 

 . آیا معتقد به آداب و رسوم مذهبی هستید؟ 6

 □ هرگز      □بعضی اوقات        □متوسط      □ زیاد    □خیلی زیاد 

 

 کنید؟ . آیا در انتقاد از دیگران شرکت می7

 □ هرگز       □بعضی اوقات       □معموالَ         □ بیشتر اوقات      □ همیشه 

 

 کنید؟ هایتان را به صراحت بیان میحضور دیگران اندیشه. آیا در 8

    □هرگز        □ بعضی اوقات        □معموالَ          □بیشتر اوقات        □ همیشه 

 

 بینید؟ . چهره خود را چگونه می9

 □ هرگز        □ خیر        □ معموال       □ بیشتر اوقات         □ همیشه 

 

 دانید؟ . آیا خود را فرد شادی می10



 □ خیر هرگز        □ معموالَ        □بیشتر اوقات         □همیشه

 

11 . =================================================================== 

 

 کنید؟ . اگر موقع انجام کار مهمی دوستی شما را برای گردش دعوت کند چه می40

کنم  فورا رد می        □ با اندکی فکر رد میکنم     □ سکوت میکنم       □ کمی فکر می کنم          □ فورا قبول میکنم

 □ 

 

شوید قادر به پاسخ بعضی سؤاالت نیستید و کتاب همان درس نزدیک  . ضمن امتحان متوجه می41

 گیرید؟ شما است. آیا از کتاب کمک می

اگر فرصت پیدا کنم         □کنم  معموال این کار را نمی       □ جرأت آن را ندارم        □کنم  ابدا چنین کاری را نمی

 □ کنم فورا از کتاب استفاده می         □ کنماین کار را می 

 

 . اگر در خانه یکی از طبقات پایین اجتماعی فرصت نوشیدن آب داشته باشید، چه خواهید کرد؟ 42

آب خواهم             □ مراقب نظافت خواهم بود        □ مالحظه آب خواهم خورد  با کمی        □آب خواهم خورد 

 □ آب نخواهم خورد       □ خورد ولی به کسی نخواهم گفت

 

 کنید؟ . آیا در ارتباط با جنس مخالف تردید می43

تردید نمی ترد       □کنم  عموماَ تردید نمی        □ کنمگاهی تردید می       □کنم  ابداَ  کنم       ید مس معموال 

 □ کنم   همیشه تردید می 

 

کند  آید راننده فقط تعدادی را سوار میاید اتوبوس میها که در صف اتوبوس ایستاده . پس از مدت44

 کنید؟ شود، در این موقع چه میرسد دیگر ظرفیت تکمیل میو  به شما که می



   □مانم منتظر اتوبوس بعدی می

 □ سوارم کند از راننده خواهش میکنم 

 □ کوشم سوار شوم دوم و میمی

 □ دهم و سعی میکنم سوار شم مسافران دیگر را هل می 

 □ اندازم  سر و صدا راه می

 

 کنید؟ . اگر به یکی از خصوصیات غیر اخالقی دوستی پی بردید چه می45

 □ کنم ام را با او کامال قطع میدوستی

 □ کنم ام را با او محدودتر میدوستی 

 □ کنم او را راهنمایی کنم دهم اما سعی می ا با او ادامه می ام ردوستی

 □ دهم طوری که بود ادامه میام را با او هماندوستی

 □ کنمام را با او تقویت می دوستی

 

. شما قرار است چهار کار انجام دهید: برای بردن برادرتان به دکتر وقت بگیرید، برای گردش فردا  46

داستان بخوانید، به دیدن دوستی بروید که قرار است به سفر برود. در درجه  آماده شوید، یک کتاب  

 اول چه خواهید کرد؟ 

 □ زنید برای گرفتن وقت به دکتر تلفن می

 □ کنید برای گردش خود را آماده می 

 □ خوانید کتاب داستان می

 □ روید برای دیدن دوستتان می

 □ دهید هیچکدام از کارهای باال را انجام نمی



بینید هزار و صد تومان است در این  شمارید میدهد. وقتی می تان هزار تومان به شما میت . دوس47

 کنید؟ وقت چه می

 □ فورا صد تومان را برمی گردانید 

 □دهید تان اطالع می فورا به دوست

 □ موقع بازگرداندن پول هزار و صد تومن خواهید پرداخت

 □ دارید خود برمیتومان را به نفع  100اگر دوستتان متوجه نشود 

 □ دارید تومان را برمی 100

 

 . آیا دوست دارید کار را با توجه به میل دیگران انجام دهید؟48

 □ دهمهمیشه با توجه به میل دیگران کار را انجام می 

 □ معموال با توجه به میل دیگران کار را انجام میدهم 

 □ عموما با توجه به میل دیگران کار را انجام میدهم  

 □ گاهی اوقات به میل دیگران توجهی نمیکنم

 □ همیشه به میل خودم کار میکنم 

 


