
 

 

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

پرسشنامه   نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی 

 

س3ومظیمسششه س سشوسوسد ر یسسیسطر  یسوسس اوسش سشا  سواد سهحسواسشآست  اس29د ر یسسسشاه سپرسشنشمه حس اس  

س)سقهولسدرکسوادن،سقهولس هیریوسوادن،س عمیسد رسوادنس(س یسوهشهس الفحس یس

س

 قسمتی از سواالت:

 

سوق یسوهس رد سصحبوس یسهمیهستیهس ینس  سهسسر سد ریهسهحست ههسشمهسر س میسفهممه؟س-1

سهمینحس7س6س5س4س3س2س1سهرگزس

 

درسگذش حسهرسگه س ابارسوادیهسهحسههریسر س  اه سدهیهسهحس   یسوحسهم هریسوهسدیگر نسوهشه.تیهسشمهس ینس  سهسسر سس-2

سد ش حس یهسهح:سس

 طمئمهس ینسههرسس

س  اه س خا ههسشهس
س7س6س5س4س3س2س1

 طمئمهس ینسس

ههرس  اه سس

سخا ههسشهس

 

همیه.سوازست ههییسهحسف رس یسهمیهس زدی  رسهس مهسوهسچحس  ه ز ست ههسر سسوحس رد یسهحسهرسروزسوهست ههسدرسومهسسهس یهسف رسس-3

س یسشمهسیه؟

س7س6س5س4س3س2س1ست ههسغریبحس  هس
هه الس یسس

سشمهسیه

 



 

 

ستیهسف رس یسهمیهسهحسشمهسو قعهسوحست چحس طر فسشمهس یسگذردسواجهیس ه ریه؟سس-4

خیلیسوحس هرتسوسیهسس

سهرگزس
س7س6س5س4س3س2س1

خیلیسزیهدسوسس

س غلب

 

تیهسدرسگذش حس وفهقس ف هد س سوسهحس زسرف هرس فر دیسهحسف رس یسهردیهسهحست ههسر سوحسخاویس یسشمهسیهس  عابسوسشگفوسس-5

سزد سشایه؟

سهمینحس7س6س5س4س3س2س1سهرگزس

 

ستیهس وفهقس ف هد س سوسهحس فر دیسهحسشمهسرویس  ههس سهبس یسهرد س یهسوهعثسدلسازیسوس ه  یهیسشمهسشا ه؟-6

سهمینحس7س6س5س4س3س2س1سهرگزس

 

سز هگیسس-7

پرس سوس زس ا ردسس

سجهلب
س7س6س5س4س3س2س1

هه الس عمالیسوسس

سجهلب

 

سوهسهمانسدرسز هگیسشمهس-8

ههفسوسس صالسهیچس

 قصادسخهصیس باد سس

س سوس
س7س6س5س4س3س2س1

 هه فسوس قهصهسس

سروشمیسواد س  هس

 

ستیهس ینس  سهسسر سد ریهسهحسوهسشمهسعهدال حسرف هرس نه س سو؟-9

س7س6س5س4س3س2س1س غلبسوسخیلیسزیهدس
خیلیسوحسس

س هرتسیهسهرگزس

 

سدرسد سسه سگذش حسز هگیسشمهس-10

پرس زسوغییر تسواد سس

وه  یهسسوهونست  حس

 وفهقسوعهیسچحسس

سچیزیس سوس

س7س6س5س4س3س2س1

هه السس

ی ما خوسوسس

 نخصسواد سس

س سوس

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

 

 



 

 

سوق یسچیزیسرویس یسدههستیهس عماالس  اجحس یسشایهسهح:سس-26

 همیوسزیهدیسوحستنسس

د د س یهسیهستنسر سس

س یهسدسوسهمسگرف حس
س7س6س5س4س3س2س1

چیزههسر سس

  مهسبسوهس

ت چحسهس مهسس

س یسویمیهس

 

وق یسدروهر س ن الویسف رس یسهمیهسهحسقر رس سوسدرس روبهطسوهسجمبحسههیس همسز هگیسخادوهنسوهست ههسرووحسروسشایهتیهس-27

س  سهسس ی میهسهحس:سس

همینحسوهس افقیوسس

سورست ههسغلبحس ی میهس
س7س6س5س4س3س2س1

 افقسوحسغلبحسس

ورست ههس میسس

سشایهس

 

سروز  حس  اه س یسدهیهسویس عمیسهس مه؟چمهسوهرسف رسهرد س یهسهحسههرههییسهحس-28

س7س6س5س4س3س2س1سخیلیسزیهدس
خیلیسوحس هرتسس

سیهسهرگزس

 

سچمهسوهرس  سهسسهرد س یهسهحسشمهس  سهسیسد ریهسهحس میسوا  یهست ر سوحوسهم ر سخادس گحسد ریه؟س-29

س7س6س5س4س3س2س1سخیلیسزیهدس
خیلیسوحس هرتسس

سیهسهرگزس

 

 

 :منابع

Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc 

Sci Med 1993;36(6):725-33. 

 

Bergstien M, Weizman A, Solomon Z. Sense of Coherence among delusional 

patients: prediction of remission and risk of 

relapse. Compr Psychiatry 2008;49(3):288-96. 
 


