
 آی) چیست؟دیابزار رشد سال ھای میانی (اِم

این پرسشنامھ از  پر می شود. 12تا  4ی ھاآی یک پرسشنامھ است کھ خود شخص گزارش می کند و توسط کودکان و نوجوانان پایھ دیاِم
این شامل سوال ھای  دارند.آن ھا می پرسد کھ درباره ی تجربھ ھای شان در داخل و خارج از مدرسھ چطور فکر می کنند و چھ احساسی 

در اینجا ھر حیطھ بھ طور  مربوط بھ پنج حیطھ ی رشد می شود کھ تا حد زیادی بھ رفاه، سالمت و دستاورد تحصیلی مرتبط ھستند.
 برای شما آماده شده است تا از اینکھ چھ سوالی پرسیده می شود ایده ای در ذھن داشتھ باشید: پرسشنمونھ  2خالصھ توصیف شده و 

 

 

 سالمت و رفاه فیزیکی 
کودکان در حیطھ ھای سالمِت کلی کھ شامل رفاه احساسی، فعالیت فیزیکی، عادات غذایی و خواب می شود، رفاه فیزیکی خود را ارزیابی 

 سؤال ھای درباره ی سالمت و رفاه فیزیکی شامل موارد زیر است: می کنند.

 کنید؟بھ طور کلی، سالمت خود را چھ طور توصیف می 
a. ضعیف 
b. نسبتاً خوب 
c. خوب 
d. عالی 

 ھر چند وقت یک بار شب ھا خوب می خوابید؟
a. ھرگز 
b. یکبار در ھفتھ 
c. 2 بار در ھفتھ 
d. 3 بار در ھفتھ 
e. 4 بار در ھفتھ 
f. 5 بار در ھفتھ 
g. 6 بار در ھفتھ 
h. ھر روز 

        
 

 

 ارتباط
پشتیبانی و ارتباط با بزرگساالن در مدارس و محلھ ھای شان، والدین یا قیم ھا در خانھ و ھم  ازاز کودکان درباره ی تجربھ ھای شان 

 از دانش آموزان خواستھ می شود تا بھ جمالتی از این قبیل پاسخ دھند: کالسی ھای شان سؤال پرسیده می شود.

 
 



 دھد. در مدرسھ ام معلم یا بزرگسال دیگری وجود دارد کھ واقعاً بھ من اھمیت می
a. اصالً درست نیست 
b. کمی درست است 
c. تا حد زیادی درست است 
d. تا حد خیلی زیادی درست است 

    
 در خانھ ام، ولی یا بزرگسال دیگری وجود دارد کھ وقتی حرفی برای گفتن دارم بھ من گوش می دھد.

a. اصالً درست نیست 
b. کمی درست است 
c. تا حد زیادی درست است 
d. تا حد خیلی زیادی درست است 

    
 

 

 رشد اجتماعی و احساسی
حیطھ پاسخ می دھند: مثبت اندیشی، عزت نفس، شادی، ھمدلی،  7کودکان بھ سواالتی درباره ی عملکرد فعلی اجتماعی و احساسی خود در 

 از دانش آموزان خواستھ می شود تا بھ جمالتی از این قبیل پاسخ دھند: رفتار مثبت اجتماعی، ناراحتی و نگرانی.

 بینم کسی بدجنسی می کند، اذیت می شوم.وقتی می 
a. تا حد زیادی مخالفم 
b. کمی مخالفم 
c. موافق یا مخالف نیستم 
d. کمی موافقم 
e. تا حدی زیادی موافقم 

     

 از زندگی ام راضی ھستم.
a. تا حد زیادی مخالفم 
b. کمی مخالفم 
c. موافق یا مخالف نیستم 
d. کمی موافقم 
e. تا حدی زیادی موافقم 

     

 

 تجربھ ھای مدرسھ



ی تحصیلی، جّو مدرسھ، تعلق بھ حیطھ سؤال پرسیده می شود: خودانگاره 4مدرسھ در  ازاز دانش آموزان درباره ی تجربھ ھای شان 
از دانش آموزان خواستھ می شود تا بھ جمالت و سؤاالتی از این قبیل پاسخ  ھا (قلدری).ایمدرسھ و تجربھ از قربانی سازی ھم مدرسھ

 دھند:

 د، یاد بگیرم.نکھ امسال می توانم مھارت ھایی را کھ در مدرسھ آموزش داده می شومن یقین دارم 
a. تا حد زیادی مخالفم 
b. کمی مخالفم 
c. موافق یا مخالف نیستم 
d. کمی موافقم 
e. تا حدی زیادی موافقم 

     

 احساس می کنم بھ این مدرسھ تعلق دارم.
a. تا حد زیادی مخالفم 
b. کمی مخالفم 
c. موافق یا مخالف نیستم 
d.  موافقمکمی 
e. تا حدی زیادی موافقم 

     

 

 استفاده از زمان بعد از مدرسھ
یافتھ مانند ورزش، موسیقی و ھنر می گذرانند و نیز از دانش آموزان سؤاالتی پرسیده می شود درباره ی زمانی کھ در فعالیت ھای سازمان

از دانش آموزان خواستھ می شود تا بھ  صرف می کنند. زمانی کھ برای تماشای تلویزیون، انجام تکالیف مدرسھ و بازی ھای ویدئویی
 سؤاالت و جمالتی از این قبیل پاسخ دھند:

عصر)، چقدر زمان صرف نرمش و ورزش  6تا  3(حدوداً  زمانی کھ مدرسھ تعطیل شد تا وقت شام ازدر طول ھفتھ ی گذشتھ 
سواری، اسکیت سواری، سورتمھ سواری، بسکتبال، برای مثال بازی کردن در بیرون از خانھ، دوچرخھ برای تفریح کردید (

 شنا، یوگا، رقص یا چیزی دیگر)؟
a. این فعالیت را انجام ندادم 
b.  دقیقھ 30کمتر از 
c. 30  ساعت 1دقیقھ تا 
d. 1  ساعت 2تا 
e. 2 ساعت یا بیشتر 

     
 عصر) 6تا  3(حدوداً  زمانی کھ مدرسھ تعطیل می شود تا وقت شام ازدر روزھای مدرسھ  می خواھید کھ فکر کنید بھ کاری

 .انجام دھید
a. .در حال حاضر مشغول فعالیت ھایی ھستم کھ می خواھم 
b. .ای کاش می توانستم فعالیت ھای اضافی داشتھ باشم 
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