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٩٣ 
 

  )3( شماره  پیوست
  ))پرسشنامھ انسجام درونی((

خیلی   سوال
خیلی   کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
            چقدر صادق ھستید؟ -١
            د و حرف خود را راحت می گویید؟تا چھ اندازه رک ھستی -٢
            تا چھ حد اعتماد بھ نفس دارید؟ -٣
            تا چھ اندازه آدم صمیمی و خونگرمی ھستید؟ -٤
        تا چھ حد افکار،حرف ھا و اعمالتان ھماھنگ است؟ -٥
            تا چھ حد نسبت بھ محیط اطراف خود درک مناسب دارید؟-٦
            چقدر آزادی دارید؟ -٧
            چقدر احساس کمبود عاطفی می کنید؟ -٨
            چقدر در زندگی معتقد بھ شانس و اقبال ھستید؟ -٩
            روابط فعلی شما با دوستانتان در چھ حدی است؟ -١٠
            چقدردربرابرشکست تحمل دارید؟-١١
            چقدردرزندگیفردیباارادھھستید؟-١٢
            زندگی فردی مبارزه جو ھستید؟تا چھ حد  فکر می کنید در  -١٣
            درکتان از محیط اطرافتان چقدر است؟ -١٤
            چقدر خود را قبول دارید؟-١٥
            چقدر از گذشتھ خود پشیمان ھستید؟ -١٦
            تا چھ اندازه با موقعیت ھای جدید سازگار می شوید؟ -١٧
            چقدر احساس کفایت و شایستگی می کنید؟ -١٨
            تا چھ حد با دنیای اطرافتان در تعامل ھستید؟ -١٩
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 پیوست
 

٩٤ 
 

            تا چھ اندازه در زندگی خود را مسئول می دانید؟ -٢٠
            تا چھ حد دیگران را بھ خاطر ناراحتی خود سرزنش می کنید؟ -٢١
            چقدر احساس آشفتگی می کنید؟ -٢٢
            چقدر نیاز ھای اجتماعی شده ارضا شده است؟ -٢٣
            چقدر از مسائل زندگی شما حل شده است؟ -٢٤
            چقدر احساس می کنید در اجتماع فردی مفید و موثر ھستید؟ -٢٥
            چقدر احساس شادی و خوشحالی می کنید؟ -٢٦
            چقدر زندگی خود را سرد و بی روح می دانید؟ -٢٧
            چقدر خود را فرد موفقی می دانید؟ -٢٨
            قدر خود را ھمانطور کھ در حال حاضر ھستید می پذیرید؟چ -٢٩
            تا چھ اندازه خود را در برابر مشکالت پیروز می دانید؟ -٣٠
            چقدر از زندگی فعلی خود راضی ھستید؟ -٣١
            تا چھ حد زندگی خود را ھدفمند و با معنا می بینید؟ -٣٢
            گی خوب و متنوع بر آورده شده است؟تا چھ حد نیاز شما برای یک زند -٣٣
            تا چھ حد نسبت بھ کار ھایی کھ انجام می دھید اعتماد دارید؟ -٣٤
            تا چھ حد شغل تان را ارزشمند می دانید؟ -٣٥
            تا چھ حد از جامعھ اطرافتان راضی ھستید؟ -٣٦
            نید؟تا چھ اندازه زندگی خود را مطلوب و رضایت بخش می دا -٣٧
            تا چھ حد خود را فردی ارزشمند می دانید؟ -٣٨
            تا چھ حد در کارھای شخصی تان بھ دیگران وابستھ ھستید؟ -٣٩
            تا چھ اندازه بھ معاشرت با دیگران عالقھ مند ھستید؟ -٤٠
            تا چھ حد از جامعھ خود بیزار ھستید؟ -٤١
            تقادات شماست؟چقدر رفتارتان منطبق بر اع -٤٢
            تا چھ میزان نسبت بھ مردم اعتماد دارید؟ -٤٣
            تا چھ حد بھ ادامھ زندگی خود امیدوار ھستید؟ -٤٤
            تا چھ حد آینده خود را روشن می بینید؟ -٤٥
            تا چھ اندازه بھ دنبال جلب توجھ دیگران ھستید؟ -٤٦
            ان ھستید؟تا چھ حد دنبال جلب ترحم دیگر -٤٧
            تا چھ حد بھ دنبال جلب ھمدردی دیگران می گردید؟ -٤٨
            تا چھ اندازه بر احساسات خود واقف ھستید؟ -٤٩
            چقدر بر احساسات خود را کنترل دارید؟ -٥٠

  )4پیوست شماره 
  پرسشنامھ جمعیت شناختی

  :مربوطھ  کد                                     : شماره تماس

  لطفا بھ سواالت زیر با دقت پاسخ  دھید

ü  سن : 
ü تحصیالت  -١ : 
ü پایین                                  متوسط                        باال                                 طبقھ اجتماعی  -٢ 

ü سال ....               طول مدت ازدواج شما چقد است؟  -٣ 
ü  
ü بلی                    خیر                یا در حال حاضر داروی روانپزشکی  مصرف می کنید؟ آ -٤ 
ü بلی                     خیر              آیا در حال حاضر مواد مخدر یا مواد روان گردان مصرف می کنید؟ -٥ 
ü خیر               بلی                            آیا سابقھ بیماری روانی داری؟ -٦ 
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