
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 ( HAI-18پرسشنامه اضطراب سالمت )

 

طراحی و تنظیم شده    2002سوال بوده که سالکوسیس و وارویک در سال    18  پرسشنامه اضطراب سالمت دارای

 انی کلی سالمتی ( می باشد.مدهای بیماری و نگرامولفه ای ) ابتال به بیماری ، پی 3که دارای  است

  ل یو تحل  ری+ تفس ینمره گذار  وه ی+ ش   ی + سواالت تخصص فیتعار ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

 . باشد   ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا

 

 سواالت:قسمتی از 

 

 . نیستم نگران ام سالمتی  .)الف( درباره1

 . هستم ام  سالمتی نگران  اوقات )ب( گاهی 

 . گذرانم  می  ام سالمتی  درباره  نگرانی  با را زیادی  )ج( زمان

 . گذرانم می  ام  سالمتی درباره نگرانی  با را وقتم  )د( بیشتر 

 

 . کنم  می توجه دردهایم به  خودم همسن افراد  اغلب از  .)الف( کمتر2

 . کنم  می توجه دردهایم   به خودم همسن افراد اغلب اندازه  همان به ( ب)

 . کنم می توجه   دردهایم به  خودم  همسن افراد  اغلب از  بیشتر( ج)



 . است بدنم دردهای   متوجه حواسم اوقات تمام(  د)

 

 . نیستم آگاه  بدنم  تغییرات  یا ها حس  از .)الف( معمول 3

 . هستم آگاه بدنم  تغییرات یا  ها حس  از اوقات بعضی ( ب)

 . هستم آگاه بدنم تغییرات یا ها  حس از اغلب ( ج)

 .  هستم آگاه بدنم تغییرات  یا ها حس از  همیشه( د)

 

 . نیست سخت اصل  بیماری به نکردن .)الف( فکر 4

 . نکنم فکر  بیماری  به توانم می  اوقات اغلب( ب)

 .توانم نمی  اغلب اما ،  نکنم فکر بیماری  به کنم می  سعی ( ج)

 . بگیرم را آنها جلوی  کنم   نمی سعی دیگر  که هستند،  قوی آنقدر بیماری  به  مربوط  )د( افکار 

 

 . دارم  وخیم بیماری  یک که   نیستم  نگران معمول .)الف( 5

 . دارم وخیم  بیماری  یک که هستم نگران  اوقات گاهی ( ب)

 . دارم وخیم   بیماری یک  که هستم  نگران  اوقات اغلب ( ج)

 . دارم وخیم   بیماری یک که هستم  نگران همیشه (د)

============================ ==================================================== ====== 

 

 . ببرم لذت زندگی  از زیادی  حد  تا  توانم  می هم  هنوز باشم، داشته  وخیم بیماری  یک اگر( الف.) 15

 . ببرم لذت  زندگی از کمی  توانم  می  هم  هنوز باشم، داشته  وخیم  بیماری یک  اگر ( ب)

 . ببرم لذت  زندگی  از توانم  نمی اصل  تقریبأ  باشم، داشته وخیم بیماری  یک اگر( ج)



 . ببرم لذت  زندگی  از توانم   نمی اصل  باشم، داشته وخیم  بیماری  یک  اگر( د)

  که  زیادی هست احتمال پزشکی علم  جدید  پیشرفتهای  به توجه   با باشم،  داشته وخیم بیماری  یک  اگر ( الف.) 16

 . شوم معالجه 

  که   احتمال هست  حدی  تا   پزشکی  جدیدعلم  پیشرفتهای  به   توجه   با  باشم،  داشته  وخیم   بیماری   یک  اگر (  ب)

 . شوم معالجه 

  که   وجود دارد  کمی  احتمال  پزشکی  جدیدعلم  پیشرفتهای  به  توجه   با  باشم،  داشته  وخیم  بیماری   یک  اگر(  ج)

 . شوم معالجه 

  که   امیدی نیست  اصل  پزشکی  جدیدعلم  پیشرفتهای  به   توجه   با  حتی  باشم،  داشته  وخیم  بیماری  یک  اگر(  د)

 . شوم معالجه 

 

 . کند  می  نابود  را زندگیم  از  بخشی  وخیم بیماری یک به ابتال( الف.) 17

 . کند  می  نابود را زندگیم   از زیادی  بخش  وخیم  بیماری یک  به  ابتال ( ب)

 . کند  می  نابود  را زندگیم  همه  تقریبأ  وخیم  بیماری یک  به  ابتال (  ج)

 .کند  می نابود  را زندگیم   همه وخیم  بیماری  یک به ابتال( د)

 

  دست نمی   از  اطرافیان   نزد  را  خود  احترام  و   جایگاه  باشم،  داشته  وخیم  بیماری  یک  اگر   کنم  می   فکر(  الف.)  18

 . دهم

  می  از دست  اطرافیان  درنزد  را  خود  واحترام   جایگاه   حدی  تا  باشم،  داشته  وخیم   بیماری  اگریک   کنم   فکرمی (  ب)

 . دهم

  می   اطرافیان ازدست  نزد   را خود  واحترام   جایگاه  حدزیادی   تا   باشم،   داشته  وخیم  بیماری  اگریک   کنم  می   فکر (  ج)

 . دهم

 . دهم  می از دست کامل اطرافیان نزد  را  خود واحترام جایگاه باشم، داشته   وخیم  بیماری یک  اگر کنم   می فکر(  د)


