
 

 پرسشنامو اضطراب وجودی

 ماده 23« الرنس گود »

ُز یک اس جولَ ُای سیز را بخْاًیذ ، اگز جولَ با آى چَ احساص هی 

کٌیذ یا با آى چَ باّر داریذ هطابمت کزد ، پاسخ "صحیح " بَ آى 

آى چَ احساص هی کٌیذ یا باّر داریذ ، هطابمت بذُیذ ، اها اگز با 

 . ًکزد بَ آى پاسخ "غلط" بذُیذ

ف
ی
د
ر

 

 غلط صحیح ػبارات

سًذگین خیلی هؼٌا ًذارد یا اصال  اغلب ایي احساص را دارم کَ 1

 . بی هؼٌاست

  

در اطزاف هي اتفاق هی افتذ  در اکثز هْالغ ، ًسبت بَ آى چَ 2

 . ، بی تفاّت هی شْم

  

ّ هولْ اس هبارسٍ طلبی تصْر  سًذگی را اغلب دست ّ پا گیز 3

 . هی کٌن

  

   . کوی دارًذ اغلب احساص هی کٌن کَ کارُای هي ارسش 4

اغلب ایي احساص بَ هي دست هی دُذ کَ هي فمط سًذٍ ام ًَ  5

 . ّافؼا سًذگی هی کٌن ایي کَ

  

است  فایذٍبَ طْر کلی ، هؼتمذم کَ بحث کزدى با دیگزاى بی  6

 . ، سیزا ّالؼا ًوی فِوٌذ

  

اهکاًات در  احساص هی کٌن کَ سًذگی ، بیشتز اس دیگزاى 7

 . اختیار هي هی گذارد

  

تا اًذاسٍ ای ،  بَ ًظز هی رسذ کَ فؼالیت ُای رّساًَ هي ، 8

 . بی ُذف ُستٌذ

  

   . افسزدگی هی کٌن در کل ّلتی بَ آیٌذٍ هی اًذیشن ، احساص 9

   کاری را کَ ّالؼا دّست داشتن ، ُزگش اس دست ًذادٍ ام 11

آًچَ احساص هی کٌن بَ ًظز ًوی رسذ کَ بزای دیگزاى هؼٌا  11

 . داشتَ باشذ

  

   . سیاست را ًسبتا هْضْع پْچی هی داًن 12

   . کزدى هزدم بی فایذٍ است بَ ًظز هي ، تالش بزای هتماػذ 13

   . کوتز اهیذّارم اغلب ایي احساص را دارم کَ 14

   . بَ ًظز هي سًذگی هؼٌا دارد 15

شًْذ هي ُزگش لائل ًوی  ارسشی کَ دیگزاى بزای اهْر لائل هی 16

 . شْم

  

تالش بکٌن بَ  بَ طْرکلی ، احساص هی کٌن کَ ُز اًذاسٍ ُن 17

 . جایی ًخْاُن رسیذ

  

   . دارد بیشتز اس دیگزاى هؼتمذ ُستن کَ سًذگی هؼٌا 18

بَ آى چَ هی خْاًن یا هطالؼَ هی کٌین ، اغلب خیلی ػاللَ  19

 . دُن ًشاى ًوی

  



 
در گذشتَ هي چیشی ّجْد ًذارد کَ سحوت یادآّری کزدى را  21

 . داشتَ باشذ

  

   . احساص هی کٌن کَ سًذگی هي بزای دیگزاى خیلی اُویت ًذارد 21

، آى را  چیشی ّجْد دارد کَ ّالؼا دّست داشتَ باشن ُویشَ 22

 . اًجام هی دُن

  

کٌن چیشُای کوی ّجْد دارد کَ ارسش دًبال کزدى در  احساص هی 23

 . بلٌذ هذت را داشتَ باشذ

  

   . بَ ًظز هی رسذ کَ سًذگی هي ًسبتا بی هؼٌاست 24

   . چیشی را باّر کٌن بزای هي دشْار است کَ ّالؼا 25

   . سًذگی پْچی دارًذتوام کساًی را کَ هی شٌاسن ، تمزیبا  26

   . بَ طْر کلی ، آى چَ اًجام هی دُن ًسبتا بی هؼٌاست 27

   ًوی داًن بزای چَ خلك شذٍ ام. بَ طْر کلی ، 28

   . در سًذگی ُذف هِوی ًذارم 29

 اًذاسٍ ای سیادی ، خْدم را در سًذگی تٌِا احساص هی کٌن تا 31

. 

  

ًسبت بَ دیگزاى هشاُذٍ ًوی احساص هسؤّلیت  در ّجْد خْد ، 31

 . کٌن

  

   . کٌٌذٍ ای ُستن بَ ًظز خْدم ، آدم تْلیذ 32

 

 شیوه نمره دىی و تفسیر پرسشنامو

 پاسخ ُا

 ص -29 ؽ -22 ؽ -15 ص -8 ص -1

 ص-33 ص -23 ص -16 ص -9 ص -2

 ص -31 ص -24 ص -17 ص --13 ؽ -3

 ؽ -32 ص -25 ؽ -18 ص -11 ص -4

  ص -26 ص -19 ص -12 ص -5

  ص -27 ص-23 ص -13 ص -6

  ص -28 ص -21 ص -14 ؽ -7

 

 مقایسو نتایج خود با نتایج دیگران )ىنجارىا(

 درصذُا ًتایج
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