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 هریس- مقیاس خود پنداره کودکان پیرز 

Piers-Harissis children's self-concept scale  
 گاّی اٍقات خیش تلی 

    .ّوکالسیْاین هشا هسخشُ هی کٌٌذ. 1

    .هي آدم ضادی ّستن. 2

    .دٍست پیذا کشدى تشاین سخت است. 3

    .هي اغلة غوگیي ّستن. 4

    .هي صسًگ ٍ تاَّش ّستن. 5

    .هي آدم کوشٍیی ّستن. 6

    .ٍقتی هعلن هشا صذا هی کٌذ دستپاچِ هی ضَم. 7

    .هي اص قیافِ ام ساضی ًیستن. 8

    .ٍقتی تضسگ ضذم ضخص هْوی خَاّن ضذ. 9

    .ٍقتی دس هذسسِ اهتحاى داسم ًگشاى هی ضَم.10

    .هي هَسد پسٌذ دیگشاى ًیستن.11

    .هي دس هذسسِ سفتاس خَتی داسم.12
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    .ٍقتی اضتثاّی پیص هی آیذ اغلة تقصیش هي است.13

    .هي تشای خاًَادُ ام صحوت دسست هی کٌن.14

    .هي قَی ّستن.15

    .هي عقایذ ٍ ًظشات خَتی داسم.16

    .هي عضَ هْوی دس خاًَادُ ام ّستن.17

    .هي دٍست داسم آى طَس کِ هی خَاّن صًذگی کٌن.18

    .هي دس ساختي کاسدستی هْاست داسم.19

    .هي تِ آساًی اص کاس دست هی کطن.20

    .هي تکالیف دسسی ام سا تِ خَتی اًجام هی دّن.21

    .هي هعوَال کاسّای تذ صیادی سا اًجام هی دّن.22

    .هي تِ خَتی هی تَاًن ًقاضی کٌن.23

    .هي دس ًَاختي هَسیقی هْاست داسم.24

    .هي دس هٌضل سفتاسم تذ است.25

    .هي دس اًجام دادى تکالیف دسسی ام کٌذ ّستن.26
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    .هي عضَ هْوی دس کالس ّستن.27

    .هي عصثی ّستن.28

    .هي چطوْای صیثایی داسم.29

    .هي دس جلَی کالس تِ ساحتی هی تَاًن دسس جَاب دّن.30

    .هي دس هذسسِ خیالثاف ّستن.31

    .هي سشتِ سش تشادس ٍ خَاّشم هی گزاسم.32

    .دٍستاًن عقایذ ٍ ًظشات هشا دٍست داسًذ.33

    .هي اغلة دچاس گشفتاسی هی ضَم.34

    .هي دس خاًِ تِ حشف دیگشاى گَش هی کٌن.35

    .هي خَضثخت ّستن.36

    .هي خیلی ًگشاى ّستن.37

    .ٍالذیٌن اًتظاسات تیص اص حذ اص هي داسًذ.38

    .هي دٍست داسم طَسی کِ دلن هی خَاّذ سفتاس کٌن.39

    .احساس هی کٌن هشا دس تاصی ساُ ًوی دٌّذ.40
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    .هي هَّای قطٌگی داسم.41

    .هي اغلة تشای دسس جَاب دادى دس هذسسِ دستن سا تاال هی تشم.42

    .ای کاش تا آًچِ ّستن تفاٍت داضتن.43

    .هي ضثْا خَب هی خَاتن.44

    .هي اص هذسسِ تیضاسم.45

    .هي دستاصیْا ٍ ٍسصش تِ عٌَاى آخشیي ًفش اًتخاب هی ضَم.46

    .هي صیاد هشیض هی ضَم.47

    .هي اغلة تا دیگشاى تذ سفتاسی هی کٌن.48

    .ّوکالسیْاین دس هذسسِ فکش هی کٌٌذ هي عقایذ ٍ ًظشات خَتی داسم.49

    .هي غوگیي ّستن.50

    .هي دٍستاى صیادی داسم.51

    .هي ضاد ّستن.52

    .هي دستاسُ خیلی چیضّا تی اطالع ّستن.53

    .هي خَش تیپ ّستن.54
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    .هي ًیشٍ ٍ صٍس صیادی داسم.55

    .هي اغلة تا دیگشاى دعَا هی کٌن.56

    .هي دس هیاى پسشّا هحثَتیت داسم.57

    .هشدم سشتِ سش هي هی گزاسًذ.58

    .خاًَادُ ام اص هي هایَس ٍ ًااهیذ ّستٌذ.59

    .هي چْشُ ضاد ٍ خٌذاًی داسم.60

    .ٍقتی سعی هی کٌن چیضی دسست کٌن خشاب هی ضَد.61

    .دس خاًِ اغلة سشتِ سش هي هی گزاسًذ.62

    .ّستن (کاپیتاى)هي دستاصیْا ٍ ٍسصش سشگشٍُ.63

    .ّستن (تی دست ٍ پا )هي آدم دست ٍ پا چلفتی .64

    .هي تِ جای تاصی کشدى دس تاصیْا ٍ ٍسصش، تواضا هی کٌن.65

    .هي آًچِ سا کِ یاد هی گیشم فشاهَش هی کٌن.66

    .هي تِ آساًی تا دیگشاى کٌاس هی آین.67

    .هي تِ آساًی کٌتشلن سا اص دست هی دّن.68
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    .هي دستیي جٌس هخالف خَدم هحثَتیت داسم.69

    .هي خَاًٌذُ خَتی ّستن.70

    .هي دٍست داسم تِ تٌْایی کاس کٌن ًِ گشٍّی.71

    .هي تشادس یا خَاّشم سا دٍست داسم.72

    .هي قیافِ خَتی داسم.73

    .هي اغلة هی تشسن.74

    .هي ّویطِ اضیاء ٍ ٍسایلن سا هی اًذاصم یا هی ضکٌن.75

    .دیگشاى هی تَاًٌذ تِ هي اعتواد ٍ اطویٌاى کٌٌذ.76

    .هي تا دیگشاى فشق داسم.77

    .هي تِ چیضّای تذی فکش هی کٌن.78

    .هي تِ آساًی گشیِ هی کٌن.79

    .هي آدم خَتی ّستن.80

الصم تِ رکش است کِ هقیاس . هتي اًگلیسی ایي آصهَى دس تخص التیي سایت اسائِ ضذُ است : سایت سٍاى سٌجی 

 . گَیِ است کِ دس اختیاس سایت ًیست 60تجذیذ ًظش ضذُ ایي آصهَى داسای 

 1389. ًطش ٍیشایص . آصهًَْای سٍاى ضٌاختی . هٌْاص . کاهثیض، عسکشیاى. هحوَد ، کاهکاسی. ساعتچی: تشگشفتِ اص 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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