
 وا�د�ن    ���ه

 :تاریخ                :        تحصیالت                  :    سن                                :خانوادگی نام ونام

 با سالم 

 :راهنمایی
هر عبارت را با دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که آیا . کنند در زیر، فهرستی از عباراتی آمده که احساسات افراد را توصیف می

بسیار درست یا  "یا  "تا حدي درست یا گاهی درست است  "یا"نادرست است یا به ندرت درست است "مله براي فرزند شما آن ج
ماه گذشته توصیف  3رسد کودك یا نوجوان شما را در  که به نظر می سپس پاسخ مناسبی را انتخاب کنید. "غالب اوقات درست است

. رسد که ربطی به کودك شما داشته باشد حتی اگر برخی از آنها به نظر نمی .لطفاً به همه عبارات پاسخ دهید. کند می

ف
ردی

 

 عبارات
نادرست است یا 
به ندرت درست 

 است

تا حدي درست 
یا گاهی درست 

 است

بسیار درست یا 
غالب اوقات 
 درست است

.  کند، نفس کشیدن برایش سخت است زمانی که فرزندم احساس ترس می 1

 .فرزندم در مدرسه است سردرد دارد زمانی که 2

. داند دوست ندارد که با مردم باشد که خوب نمی او به خاطر این 3

 .ترسد می خانه بخوابد، از دور فرزندم اگر 4

 .را دوست بدارند، نگران است که دیگران او فرزندم در مورد این 5

 .به ضعف کردن دارد احساسی شبیه کند، می مانی که فرزندم وحشتز 6

 .فرزندم عصبی است 7

 .کند روم، دنبال می فرزندم، مرا هرجایی که می 8

 .رسد ند که کودك من دستپاچه به نظر میگوی مردم به من می 9

احسـاس   شناسـد،  کسانی که آنها را به خـوبی نمـی  با هنگام روبرو شدن فرزندم  10
 .کند دستپاچگی می

 .دارددرد معده م در مدرسه فرزند 11

 .ترسد، احساسی همچون دیوانه شدن، دارد زمانی که فرزندم می 12

 .فرزندم درمورد تنها خوابیدن، نگران است 13

 .فرزندم نگران است  که به همان خوبی بچه هاي دیگر نباشد 14

 .نیستند، دارد ترسد، احساسی شبیه به اینکه اشیا واقعی زمانی که او می 15

 .افتد هایی دارد درمورد اینکه اتفاق بدي براي والدینش می فرزندم کابوس 16

 .فرزندم در مورد رفتن به مدرسه نگران است 17

 .تپد ترسد، قلبش به شدت می زمانی که فرزندم می 18

 .او ضعیف است 19

 .افتد فرزندم کابوسهایی دارد، درمورد اینکه اتفاق بدي برایش می 20
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 وا�د�ن    ���ه

ف
ردی

 

 عبارات
نادرست است یا 
به ندرت درست 

 است

تا حدي درست 
یا گاهی درست 

 است

بسیار درست یا 
غالب اوقات 
 درست است

 .شوند، نگران است مورد وسایلش که خراب می فرزندم در 21

 .کند زیاد عرق می زمانی که فرزندم می ترسد، 22

 .او نگران است 23

 .ترسد فرزندم همیشه بدون هیچ دلیلی می 24

 .ترسد فرزندم از تنها بودن در خانه می 25

 .براي فرزندم از اینکه اوخوب نداند صحبت کردن با مردم سخت است 26

 .زمانی که فرزندم می ترسد، احساسی شبیه خفه شدن دارد 27

 .مرم به من می گویند که فرزندم خیلی زیاد نگران است 28

 .اش باشد فرزندم  دوست ندارد که دور از خانواده 29

 .ترسد می) یا ترس ناگهانی( فرزندم از داشتن حمالت اضطراب  30

 .فرزندم نگران است که ممکن است اتفاق بدي براي والدینش بیفتد 31

. کند از اینکه اوخوب نداند احساس خجالت می فرزندم با مردم 32

 .فرزندم درمورد آنچه که درآینده اتفاق  می افتد، نگران است 33

 .وقتی فرزندم می ترسد، احساسی شبیه به استفراغ کردن دارد 34

 .فرزندم درمورد اینکه چطور کارها را خوب انجام دهد، نگران است 35

 .ترسد ن به مدرسه، میفرزندم از رفت 36

 .فرزندم در مورد چیزهایی که قبالً اتفاق افتاده، نگران است 37

 .کند ترسد، احساس گیجی می وقتی که فرزندم می 38

39 
فرزندم وقتی که با دیگر بچه ها یا بزرگساالن است، و مجبور است که چیـزي را  

     .کنـد  ، احسـاس دسـتپاچگی مـی   انجام دهد، درحالیکه آنها او را تماشا میکننـد 
 .)با صداي بلند خواندن، صحبت کردن، بازي کردن، ورزش کردن: مثالً(

40 
رود، مـی باشـند،  درآنجـا   افـراد ناآشـنا  ها یا هرجایی که  مهمانیبه فرزندم وقتی 

 .کند احساس دستپاچگی می
 .او خجالتی است 41
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 �ودکان و �و�وا�ن    ���ه

 :تاریخ                        : تحصیالت  :           سن                                   :و نام خانوادگی نام
 با سالم

 :راهنمایی
هـر عبـارت را بخوانیـد و تصـمیم     . کنند ات افراد را توصیف میکه احساس آمده عباراتیاز  فهرستیدر زیر، 

تا حدي درست یا گـاهی درسـت     "یا  "نادرست است یا به ندرت درست است "بگیرید که آیا آن جمله براي شما 
 . پاسخ مناسب را انتخاب کنیدسپس . "بسیار درست یا غالب اوقات درست است "یا  "است

ف
ردی

 

 عبارات
نادرست است یا 
به ندرت درست 

 است

تا حدي درست 
یا گاهی درست 

 است

بسیار درست یا 
غالب اوقات 
 درست است

. کنم، نفس کشیدن برایم سخت است که احساس ترس می زمانی 1

 .، سردرد دارموقتی در مدرسه هستم 2

. باشمها  آن دوست ندارم با ،مشناس خوب نمی را که مردم من به خاطر این 3

 .من اگر دور از خانه بخوابم، می ترسم 4

 .که دیگران مرا دوست دارند، نگرانم من در مورد این 5

 .کنم، احساسی شبیه به ضعف کردن دارم زمانی که وحشت می 6

 .من عصبی هستم 7

 .مرو یا مادرم بروند، دنبالشان می پدرهر جا من  8

 .رسم گویند که دستپاچه به نظر می مردم به من می 9

احساس  شناسم مین ی خوب من هنگام روبرو شدن کسانی که آنها را به 10
 .کنم اچگی میدستپ

 .درد دارممعده من در مدرسه  11

 .که دیوانه هستم، دارم ترسم، احساسی شبیه به این ی که میزمان 12

 .من درمورد تنها خوابیدن، نگرانم 13

 .هاي دیگر نباشم من نگرانم که به همان خوبی بچه 14

 .واقعی نیستند، دارم ءاکه اشی ترسم، احساس شبیه به این زمانی که می 15

 .افتد ي والینم میکه اتفاق بدي برا بینم یهایی م من کابوس 16

 .من در مورد رفتن به مدرسه نگرانم 17

 .تپد کنم، قلبم به شدت می زمانی که وحشت می  18

 .من ضعیف هستم 19

 .افتد که اتفاق بدي براي من می درمورد این، بینم یهایی م من کابوس 20

 .شوند، نگرانم من در مورد وسایلم که خراب می 21

 .کنم ترسم، زیاد عرق می انی که میزم 22

1



 �ودکان و �و�وا�ن    ���ه

ف
ردی

 

 عبارات
نادرست است یا 
به ندرت درست 

 است

تا حدي درست 
یا گاهی درست 

 است

بسیار درست یا 
غالب اوقات 
 درست است

 .من نگران هستم 23

 .ترسم من همیشه بدون هیچ دلیلی می 24

 .ترسم من از تنها بودن در خانه می 25

 .شناسم، صحبت کنم آنها را نمیخوب با افرادي که براي من سخت است  26

 .ترسم، احساسی شبیه به خفه شدن دارم زمانی که می 27

 .گویند که خیلی زیاد نگرانم مرم به من می 28

 .ام باشم دوست ندارم که دور از خانوادهمن  29

 .ترسم می) یا ترس ناگهانی(الت اضطرابی من از داشتن حم 30

 .من نگرانم که ممکن است اتفاق بدي براي والدینم بیفتد 31

 .کشم خجالت میناآشنا،  من از افراد 32

 .افتد، نگرانم میچه که درآینده اتفاق  ن درمورد آنم 33

 .دهد به من دست میترسم، احساسی شبیه به استفراغ کردن  وقتی می 34

 .که چطور کارها را خوب انجام دهم، نگرانم من درمورد این 35

 .ترسم من از رفتن به مدرسه، می 36

 .من در مورد چیزهایی که قبالً اتفاق افتاده، نگرانم 37

 .کنم می و گیجی میترسم، احساس سردرگ وقتی که می 38

ها یا بزرگساالن هستم و مجبورم که چیزي را انجام دهم،  وقتی که با دیگر بچه 39
با صداي  مثالً. (کنم کنند، احساس دستپاچگی می که آنها مرا تماشا می درحالی

 .)بلند خواندن، صحبت کردن، بازي کردن، ورزش کردن
، هستنددرآنجا   افرادي ناآشنا م، کهرو مییی هاجاها یا  وقتی به مهمانی 40

 .کنم چگی میاحساس دستپا
 .من خجالتی هستم 41
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