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 ( ghq)پشعؾٌاهَ ّضعیت عالهت سّاًی 

می خٌاىیم بذانیم کو دس چنذ ىفتو گزضتو، ناساحتی جسمانی داضتو ایذ ً یا بو طٌس کلی، ًضع عمٌمی 

لطفاً پاسخی سا کو فکش می کنیذ بیطتش اص پاسخيای دیگش با ًضع ضما . سالمت ضما چگٌنو بٌده است

فشامٌش نکنیذ می خٌاىیم ًضع کنٌنی ً اخیش ضما سا بذانیم، نو آنچو دس . مطابقت داسد، مطخص کنیذ

گزضتو ًجٌد داضتو است 

 

 آیا اخیشاً احغاط کشدٍ ایذ کَ حالتاى تغیاس خْب اعت ّ اص عالهت خْتی تشخْسداسیذ؟- 1

بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

بذتش اص معمٌل  

بسیاس بذتش اص معمٌل 

 

 

 آیا اخیشاً احغاط کشدٍ ایذ کَ تَ یک داسّی ًیشّتخؼ هْثش احتیاج داسیذ؟- 2
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً احغاط کشدٍ ایذ کَ ًیشّی کافی ًذاسیذ ّ حالتاى خْػ ًیغت؟- 3
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً احغاط کشدٍ ایذ کَ تیواس ُغتیذ؟- 4

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً دچاس عشدسدُایی ؽذٍ ایذ؟- 5
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً دس عش خْد احغاط عٌگیٌی یا فؾاس کشدٍ ایذ؟- 6

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  
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 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً احغاط عشهای ؽذیذ یا گش گشفتگی کشدٍ ایذ؟- 7

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا اخیشاً خْاتتاى تَ دلیل ًگشاًی صیاد تغیاس کن ؽذٍ اعت؟- 8
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل 

بیص اص معمٌل  

بسیاس بیطتش اص معمٌل 

 

 

 آیا اغلة ٌُگام ؽة، پظ اص خْاب سفتي اص خْاب تیذاس ؽذٍ ایذ؟- 9

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

بسیاس بیطتش اص معمٌل 

 

 

 آیا احغاط کشدٍ ایذ کَ هذام خغتَ ایذ؟- 10
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا عصثی ّ تذخلق ؽذٍ ایذ؟- 11

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا تی دلیل اص چیضی تشعیذٍ یا دچاس ّحؾتضدگی ؽذٍ ایذ؟- 12
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ کَ ُوَ چیض اص اختیاس ؽوا خاسج ؽذٍ اعت؟- 13
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بو ىیچ ًجو 

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

بسیاس بیطتش اص معمٌل 

 

 

 آیا ُوْاسٍ عصثی ّ آؽفتَ ُغتیذ؟- 14
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا تَ گًَْ ای تشًاهَ سیضی کشدٍ ایذ کَ خْد سا هؾغْل ّ عشگشم ًگِذاسیذ؟- 15

بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

کمتش اص معمٌل  

 بسیاس کمتش اص معمٌل

 

 

 آیا تشای اًجام کاسُا تیؼ اص گزؽتَ ّقت صشف کشدٍ ایذ؟- 16
کمتش اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا سّی ُن سفتَ احغاط هی کٌیذ کاسُا سا خْب اًجام دادٍ ایذ؟- 17

بيتش اص معمٌل  

تقشیباً دس حذ معمٌل  

بذتش اص معمٌل  

 بسیاس بذتش اص معمٌل

 

 

 آیا اص سّؽی کَ تشای اًجام ّظیفَ خْد تَ کاس تشدٍ ایذ ساضی ُغتیذ؟- 18
بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

کمتش اص معمٌل  

 بسیاس کمتش اص معمٌل

 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ ًقؼ هْثشی دس کاسُا داسیذ؟- 19

بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

کمتش اص معمٌل  

 بسیاس کمتش اص معمٌل
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 آیا احغاط هی کٌیذ قادس تَ تصوین گیشی دس اهْس ُغتیذ؟- 20
بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

کمتش اص معمٌل  

 بسیاس کمتش اص معمٌل

 

 

 آیا هی تْاًیذ اص اًجام فعالیتِای عادی خْد لزت تثشیذ؟- 21

بیص اص معمٌل  

دس حذ معمٌل  

کمتش اص معمٌل  

 بسیاس کمتش اص معمٌل

 

 

 آیا خْد سا فشد تی اسصؽی هی داًیذ؟- 22
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

بسیاس بیطتش اص معمٌل 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ صًذگی کاهالً ًااهیذ کٌٌذٍ اعت؟- 23
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ صًذگی اسصػ صًذٍ هاًذى ًذاسد؟- 24

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا دستاسٍ ی اهکاًاتی فکش کشدٍ ایذ کَ هی تْاًٌذ ؽوا سا اص ؽش خْدتاى خالؿ کٌٌذ؟- 25
ىشگض  

چنین فکشی نمی کنم  

بو رىنم خطٌس کشده است  

 قطعاً چنین است

 

 

 آیا تاسُا فکش کشدٍ ایذ کَ تَ علت ًاساحتی عصثی ُیچ کاسی سا ًوی تْاًیذ اًجام تذُیذ؟- 26

بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  
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بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ کَ آسصّ داسیذ تویشیذ ّ اص ُوَ چیض ساحت ؽْیذ؟- 27
بو ىیچ ًجو  

نو بیص اص معمٌل  

بیص اص معمٌل  

 بسیاس بیطتش اص معمٌل

 

 

 آیا احغاط هی کٌیذ کَ فکش اص تیي تشدى خْد، رٌُتاى سا هؾغْل هی کٌذ؟- 28

ىشگض  

چنین فکشی نمی کنم  

گاىی بو رىنم می آیذ  

  قطعاً چنین است
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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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