
 

 تحزیک پذیزیپزسشنامو 
 

 تَ طْاالت پزطشٌاهَ تز اطاص همیاص پاطخ دُی پاطخ دُیذ.

 مقیاس پاسخ دىی:

تَ ُیچ عٌْاى در  5،4،3،2،1کاهال در هْرد هي طذق هی کٌذ 

 هْرد هي طذق ًوی کٌذ
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 1 2 3 4 5 عثارات

      دّطت دارم تا هزدم تاشن. 5

      هعوْال چٌیي تَ ًظز هی رطذ کَ عجلَ دارم. 4

      تَ آطاًی ّحشت سدٍ هی شْم. 3

      هکزرا تزآشفتَ هی شْم. 2

      هزا فزدی خًْگزم ّ تٌذخْ هی شٌاطٌذ. 1

      سًگی ام اٌُگ تٌذی دارد. 6

7 
کار کٌن تا تیشتز تزجیح هی دُن تا دیگزاى 

 تَ تٌِایی .
     

      تَ آطاًی دچار پزیشاًی عاطفی هی شْم. 8

9 
چیشُای سیادی ّجْد دارد کَ هزا آسار هی 

 دُذ.
     

      اغلة احظاص ًااهٌی هی کٌن. 51

55 
هزدم را تیش اس ُز چیش دیگزی عاهل تحزیک 

 هی داًن.
     

54 
اغلة احظاص هی کٌن اس فزط ًیزّهٌذی در 

 حال اًفجار ُظتن.
     

53 
ٌُگاهی کَ ًاراضی تاشن ، تالفاطلَ کاری هی 

 کٌن کَ دیگزاى اس آى تاخثز شًْذ.
     

52 
رّیذادُای رّساًَ هزا آشفتَ ّ هضطزب هی 

 طاسًذ.
     

      ٌُگاهی کَ تتزطن، طزآطیوَ هی شْم. 51
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 روش نمزه دىی و تفسیز پزسشنامو

را تَ طْرت گزٍّ ُای طَ تایی اس هادٍ  ًوزات پاطخ ُایتاى

آسهًِْا جوع تٌذی کٌیذ. اتتذا پاطخِایتاى را تَ هادٍ 

جوع تثٌذیذ. ایي جوع هٌعکض کٌٌذٍ ططح  11ّ  7،  1آسهًِْای 

، ًوزٍ شوا 3جاهعَ پذیزی شواطت. )تمظین ایي حاطل جوع تز 

کَ در آغاس در ًظز گزفتیذ لاتل  5تا  1را تا تا همیاص 

خْاُذ کزد، ّ تَ ایي تزتیة ًوزٍ شوا هفِْم شِْدی  همایظَ

ّ  6، 2تزی پیذا خْاُذ کزد(. طپض پاطخ ُایتاى را تَ هْاد 

را جوع تثٌذیذ. ایي چوع تیاًگز ططح فعالیت شوا خْاُذ  12

 تْد.

طَ همیاص دیگز اس ًظز هفِْهی تَ ُن ّاتظتَ ُظتٌذ، ُز چٌذ 

ی شوا تَ هادٍ جذاگاًَ طٌجیذٍ هی شًْذ. حاطل جوع پاطخِا

تاستاتی اس گزایش کلی شوا ًظثت تَ  14ّ  8، 4آسهًِْای 

ّ  11، 3تجزتَ کزدى یک ّاکٌش درهاًذگی اطت. هادٍ آسهًِْای 

اختظاطی تزًذ. ایي طَ هادٍ آسهْى اضطزاب را اًذاسٍ  15

ًیش تظیار اختظاطی  13ّ  9، 5گیزی هی کٌٌذ. هادٍ آسهًِْای 

 –طٌجٌذ. ایي طَ همیاص آخز اًذ. آًِا خظیظَ خشن را هی 

ُوگی همیاطِای هْلفَ ُای تِییج  –درهاًذگی، تزص ّ خشن 

 پذیزی ُظتٌذ.

خاص  EASایي هادٍ آسهًِْا اس تزرطی آهاری خلك ّ خْی 

( التثاص شذٍ اطت . خظیظَ ُای 1984تشرگظاالى )تاص ّ پلْهیي، 

شخظیتی ای کَ تا ایي آسهْى طٌجیذٍ هی شْد خلك ّ خُْا 



 
کَ اس ًظز سیظت شٌاختی هثتٌی تز گزایشِای خلك ّ  ُظتٌذ.

خْیی هْرّثی هی تاشٌذ. طَ خظْطیت اطاص کَ تا ایي همیاطِا 

جاهعَ پذیزی، ططح فعالیت، ّ ُیجاى پذیزی  –طٌجیذٍ هی شًْذ 

ّیژگیِایی ُظتٌذ کَ تاثیزی تظیار ًافذ دارًذ. آًِا تز  –

ال ، اشتغال آًچَ افزاد اًجام هی دٌُذ تاثیز هی گذارًذ) هث

تَ فعالیتِای اًفزادی در هماتل فعالیتِای گزُّی (. آًِا 

ُوچٌی تز چگًْگی اًجام ُز کاری کَ افزاد عوال اًجام هی 

دٌُذ تاثیز هی گذارًذ ) هثال ، طزیع ّ تا تمالی سیاد، در 

هماتل تَ آراهی ّ تا فزاغت تال(. در ّالع ایي خظْطیات خلك 

تواهی شخظیت لزار داشتَ تاشذ،  ّ خْ هوکي اطت در ُظتَ اطلی

تَ ایي هفِْم کَ طایز گزایشِای شخظیت هوکي اطت تز هثٌای 

 آًِا طاختَ شذٍ تاشٌذ.
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