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  مقیاس احساس گناه موشر

 

 هادُ  55چمذر در هَرد هغائل جٌغی احغاط گٌاُ هی وٌیذ ؟ 

ٌّگاهی وِ خَاب ّای جٌغی هی  "ایي همیاط تز حغة پاعخ دٍتایی داًؾجَیاى در تىویل جوالتی هثل 

ؽذُ اعت . تِ ّز عَال تا آى جا وِ هی تَاًیذ صادلاًِ پاعخ دّیذ ٍ تزای ایي وار اس همیاط تٌظین  "تیٌن . . . 

  . سیز اعتفادُ وٌیذ

عَال ّا تِ صَرت دٍتایی تٌظین ؽذُ اًذ تا تتَاًیذ هیشاى درعتی ّز یه را همایغِ وٌیذ . ایي همایغِ هحذٍد 

وٌٌذ . در تزخی هَارد هوىي اعت ّزدٍ تزای ؽوا  هفیذ اعت ، سیزا هزدم اغلة تا یىی اس آى ّا هَافمت هی

صادق ًثاؽذ ، ٍلی هؼوَال هی تَاًیذ تا اعتفادُ اس همادیز هتفاٍت صفز تا ؽؼ تیي دٍ گشیٌِ توایش ایجاد وٌیذ . 

، تز حغة همایغِ ّز جفت عَال تا ّن ًوزُ ای در  6تا  5هادُ تا اعتفادُ اس ًوزُ ّای تیي  55تزای ّز یه اس 

  . یزیذ . لطفا ّیچ عَالی را تذٍى پاعخ ًگذاریذًظز تگ

  . = ّزگش در هَرد هي صادق ًیغت5 -1-2-3-4-5- 6واهال در هَرد هي صادق اعت=

 

  .... جَن ّای رویه در جوغ ّای هختلف

  . هزا ًاراحت ًوی وٌذ -1

  . هزا تغیار ًاراحت هی وٌذ -2

  ... خَد ارضایی

  . ی اًغاى هی ؽَدػول ًادرعتی اعت ٍ تاػث تثاّ -3

  . ووه هی وٌذ تا اًغاى احغاط راحتی ٍ آراهؼ وٌذ -4

  ....رٍاتط جٌغی لثل اس اسدٍاج

  . تایذ هجاس تاؽذ -5

  . ًادرعت ٍ غیز اخاللی اعت -6

  ...رٍاتط جٌغی لثل اس اسدٍاج

 عؼادت سٍجیي را تثاُ هی وٌذ  -7

  . اس ًظز هي خَب اعت -8

  ....اػوال جٌغی غیز هؼوَل

  . هوىي اعت جالة تاؽٌذ -9
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  . اس ًظز هي جالة ًیغتٌذ -10

  ... ٌّگاهی وِ خَاب ّای جٌغی هی تیٌن

 گاّی اٍلات ّیجاى سدُ اس خَاب تیذار هی ؽَم  -11

  . عؼی هی وٌن آى ّا را فزاهَػ وٌن -12

  ....جَن ّای رویه در جوغ ّای هختلف

  . سؽت ٍ سًٌذُ اًذ -13

  . غ هی تَاًٌذ تا هشُ تاؽٌذتغتِ تِ ًَع جو -14

  ....(در آغَػ گزفتي ٍ تَعیذى)در حضَر دیگزاى

  . هتاعفاًِ هی رٍد وِ پذیزفتِ ؽَد -15

  . تزای اتزاس هحثت ، هٌاعة اعت -16

  .... اػوال جٌغی غیزهؼوَل

  . چٌذاى ّن غیزػادی ًیغتٌذ -17

 اس ًظز هي جالة ًیغتٌذ  -18

  ....(عىظ ) اػوال جٌغی

  . خَب ٍ لذت تخؼ اعت -19

  . تایذ تؼذ اس اسدٍاج ٍ تزای تَلیذ هثل اًجام ؽَد -20

  .... جَن ّای رویه

  . ٍالؼا خارج اس ًشاوت ّغتٌذ -21

  . خیلی تاهشُ ّغتٌذ -22

  .... ٌّگاهی وِ هیل جٌغی داؽتِ تاؽین

  . هثل ّوِ اًغاى ّای عالن ، اس آى لذت هی تزم -23

  . ایذ وٌتزل واهل تز تذًن داؽتِ تاؽن ، تا آًْا هثارسُ هی وٌنتِ خاطز ایي وِ ت -24

  ....اػوال جٌغی غیز هؼوَل

  . غیز ػالالًِ ّغتٌذ ٍ فمط تاػث دردعز هی ؽًَذ -25

  . تغتگی تِ ایي دارد وِ چگًَِ تِ آى ًگاُ وٌیذ -26

  ... اػوال جٌغی غیز هؼوَل

  . ذاردتا ٍلتی وِ تا جٌظ هخالف تاؽذ ، اؽىالی ً -27
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  . هؼوَال لذت تخؼ ًیغتٌذ ، سیزا ػمیذُ اٍلیِ هي تز ایي اعت وِ آًْا ًا درعت ّغتٌذ -28

  ....رٍاتط جٌغی لثل اس اسدٍاج

  . تِ ًظز هي ًثایذ تاؽذ -29

  . اگز تیؼ اس حذ اًجام ؽًَذ ، درعت ًیغت -30

  .... تاسی جٌغی تزای یه وَدن

  . یه تاسی تچگاًِ اعت -31

  . را تذ ػادت هی وٌذاٍ  -32

  ... اػوال جٌغی غیز هؼوَل

  . تزای عالهتی ٍ ؽزایط رٍاًی فزد خطزًان ّغتٌذ -33

  . ّزوظ دٍعت داؽتِ تاؽذ ، اًجام هی دّذ ، تِ دیگزاى رتطی ًذارد -34

  .... ٍلتی هیل جٌغی داؽتِ تاؽن

  . عؼی هی وٌن آى را عزوَب وٌن -35

 خیلی لَی اعت  -36

  ... فتي ٍ تَعیذىدر اغَػ گز

  . لثل اس اسدٍاج وار خَتی ًیغت -37

  . ٍلتی ػؾك ٍ ػاللِ تاؽذ ، هجاس اعت -38

  ... رٍاتط جٌغی لثل اس اسدٍاج

  . تِ عاسگاری افزاد ووه هی وٌذ -39

  . ًثایذ تَصیِ ؽَد -40

  .... خَد ارضایی

  . ػولی ًادرعت اعت ٍ گٌاُ هحغَب هی ؽَد -41

  . ی تزای ارضای توایل جٌغی اعتیه رٍػ طثیؼ -42

  .... خَد ارضایی

  . (درعت اعت ) هَردی ًذارد -43

  . ًَػی خَد تخزیثی اعت -44

  .... اػوال جٌغی غیز هؼوَل

  . تغیار تذ ٍ غیز لاتل تصَرًذ -45
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  . اگز دٍ طزف راضی تاؽٌذ ، هَردی ًذارد -46

  .... اگز رٍاتط جٌغی هی داؽتن

  . فىز هی وٌن احغاط راحتی هی وزدم -47

  . احغاط هی وزدم وِ هَرد عَء اعتفادُ لزار گزفتِ ام ، ًِ هحثت -48

  ... خَد ارضایی

  . (درعت اعت )هَردی ًذارد -49

  . ًثایذ اًجام ؽَد -50

 1311صًذا ، لَئیظ . آسهَى ّای ؽخصیت . تزجوِ تؾارت ٍ حثیة ًضاد . اًتؾارات آییض ،تْار 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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