
 

 فرم شناخت آرزوهای مراجع

 

در داخل پرانتزکنار )×(شوند با گذراندن عالمت  آرزوهایی را که به شما مربوط میای تکمیل پرسشنامه:مراهن

 پاسخ های شما محرمانه تلقی می شود و با هیچ کس در میان گذاشته نخواهد شد. کنید سوال مشخص

 ........................ سن....................نام خانوادگی...................... نام و

 .................... تاریخ تنظیم..................................کالس..................

 

 آرزوهایی درباره والدین

 می داشتند.ای کاش والدینم مرا دوست -1(   ) 

 ای کاش خواهران و برادرانم مرا دوست می داشتند.-2(    )

 دادند. ینم این اندازه مرا رنج نمیدای کاش وال -3(    )

 ستودند. کارهای درست مرا می ای کاش والدینم -4(    )

 ای کاش والدینم با نیازهای خاص من در دوره ی بلوغ آشنا بودند. -5(    )

 گیری ها شرکت می دادند. ای کاش والدینم مرا در تصمیم -6(   ) 

 کردند. ای کاش والدینم مرا بی جهت تنبیه نمی -7(    )

 کردند. ای کاش والدینم با یکدیگر دعوا نمی -8(    )

 کردند که صبح زود از خواب بیدار شوم. ای کاش والدینم مرا مجبور نمی -9(    )



 ای کاش این همه مسئولیت در منزل به من محول نمی شد. -11(    )

 اش خانواده ام این قدر زیاد از این شهر به آن شهر منتقل نمی شد.ای ک -11(    )

 

 آرزوهایی درباره مدرسه

 کردند. ای کاش درتعیین قوانین مدرسه از من نظرخواهی می -1(   ) 

 ای کاش معلم مرا دوست می داشت.  -2(   ) 

 کرد. ای کاش معلم مرا برای انجام کارها تشویق می -3(    )

 ولیت بیشتری به من محول می شد.ای کاش در مدرسه مسئ-4(   ) 

 داشتند. ای کاش همکالسی هایم مرا بیشتر دوست می -5(   ) 

 ای کاش از صحبت کردن در کالس ترسی نداشتم. -6(    )

 ای کاش می دانستم چطور باید مطالعه کنم. -7(    )

 

 آرزوهایی درباره خود

 ای کاش در انتخاب لباس هایم آزادی بیشتری داشتم.-1(   ) 

 توانستم بدون کمک دیگران کارهایم را انجام دهم. اش میای ک -2(    )

 ای کاش این اندازه دلهره نداشتم.-3(    )

 دیدم.ی ای کاش خواب های وحشتناک نم -4(   ) 

 ای کاش از اشتباه کردن هراس نداشتم.-5(   ) 



 ای کاش از انتقاد ترس داشتم. -6(   ) 

 آرزوهایی درباره بازی

 م با او بازی کنم.ای کاش دوستی داشتم که بتوان -1(    )

 کردند. ای کاش همبازی هایم مرا به عنوان رهبر گروه انتخاب می -2(   ) 

 خواستند با من همبازی شوند. ای کاش دوستانم می -3(   ) 

 

 آرزوهایی درباره دیگران

 ای کاش یک دوست بسیار خوب داشتم. -1(    )

 کردند. ای کاش دوستانم مرا اذیت نمی -2(    )

 کردند. به احساساتم توجه میای کاش اطرافیان  -3(    )

 کردند. ای کاش اطرافیانم مرا مسخره نمی -4(    )

 ای کاش عضو انجمنی بودم. -5(   ) 

 کردند. ای کاش مردم مرا به مجالس خود دعوت می -6(    )

 


