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נמצא פיזור גדול יותר .  (very well functioning individual)ת תפקוד תקיןקבוצה בעל
עבריינים , חולים פסיכיאטרים: בין האוכלוסיות שנבדקו היו. בציוני קבוצת החולים

השאלון סטנדרטי . ילדים עם נכויות שונות ועוד, ילדים עם בעיות קשב וריכוז, ואסירים
 Mental)ב"נבדקים מבוגרים בארה 1944שכלל וקיימות נורמות המתבססות על מחקר 

Measurement (Yearbook, 2002  ...  . השאלון הועבר למספר אוכלוסיות של צעירים
ונמצא מתאים לשימוש , תלמידי תיכון וסטודנטים ואוכלוסייה עם פיגור שכלי, ישראלים

) 2004(ור דודבני ונא)." 1980, ורייטר ולוי 2000, ליכטבראון, 2001, רייטר(בארץ 
השאלון תוקף בעזרת מספר שאלוני הסתגלות נוספים והמתאמים בינו לבין : "מציינות כי

  ".r= .71לבין   r=.31השאלונים האחרים נעים בין 



  

  )גרסא שנייה( TSESשאלו� דימוי עצמי 

Fitts & Warner, 1996   

  סול� טנסי לדימוי עצמי

  הנחיות למילוי שאלו�

  :השאלו� כולל חמישה סולמות של הערכה עצמית

  גופני דימוי עצמי )1

  דימוי עצמי מוסרי )2

  דימוי עצמי של האישיות )3

  דימוי עצמי משפחתי )4

  דימוי עצמי חברתי )5

  

�  :כל סול� מתחלק לשלושה תחומי

  זהות עצמית  )א

  שביעות רצו� עצמית  )ב

  התנהגות   )ג

  

�  .בכל ד! בשאלו� פריטי� המתייחסי� לכל אחד מהסולמות בכל אחד משלושת התחומי

מש דרגות לפי מידת ההתאמה של הפריט לדמוי העצמי המרואיי� מתבקש להערי# את עצמו על ח

  .שלו

  .על טופס התשובות המיוחד, המרואיי� מסמ� בעיגול את מספר הדרוג אותו בחר המרואיי�

 �בגמר הראיו� עושה המראיי� חיבור פשוט של ציוני התשובות ורוש� את הסכו� שהתקבל בכל סול

איי� שרטוט של פרופיל  הציוני� לפי הסולמות עור# המר, לפי הסכומי�, אחר כ#. P –ליד האות 

  .סיפוק עצמי והתנהגות, השוני� ולפי שלושת התחומי� של זהות

ל מקבלי� תמונה של דמויו העצמי של המרואיי� כדימוי חיובי או שלילי בכל אחד "מהשרטוט הנ

�  .מהסולמות והתחומי
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