
 

 

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

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ

 

نمره    وهی+ ش   یسواالت تخصص   ی به صورت کامل دارابوده که  سوال    28ن گلدبرگ دارای  سالمت روا  پرسشنامه

 .باشد  ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا ل یو تحل  ری+ تفس یگذار

 

 سواالت:بخشی از 

 هستید؟ آیا اخیرا احساس کرده اید کامال خوب و سالم  .1

   □ خیلی بدتر از همیشه       □بدتر از همیشه     □ مثل همیشه    □ بهتر از همیشه 

 

 احساس کرده اید که به یک داروی تقویتی خوب نیاز دارید؟ .2

   □بیشتر از معمول        □ بیشتر از معمول خیلی        □نه بیشتر از معمول        □ به هیچ وجه 

 

 ناتوان و از پا افتاده شده اید؟احساس می کنید  .3



 

 

   □ خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول         □ نه بیشتر از معمول        □ به هیچ وجه 

 

 احساس کرده اید که بیمار هستید؟ .4

 □خیلی بیشتر از معمول               □بیشتر از معمول           □ نه بیشتر از معمول        □ به هیچ وجه 

 

 هیچ نوع دردی در سر خود داشته اید؟  .5

 □خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول          □نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 . در سرتان احساس گر گرفتگی یا فشار کرده اید؟ 6

 □خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول          □نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 . حاتهای سرد یا گرم شدن داشته اید؟ 7

 □خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول          □نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 آیا اخیرا به علت نگرانی خوای زیادی از دست داده اید؟  .8

 □خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول          □نه بیشتر از معمول          □ به هیچ وجه 

 

 . بعد از به خواب رفتن مشکلی در تداوم خواب داشته اید؟9

 □خیلی بیشتر از معمول         □ بیشتر از معمول          □نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 



 

 

 

10========================================================== ==== 

 . احساس کرده اید توانایی تصمیم گیری در کارها دارید؟20

 □ توانا کمتر  خیلی         □ معمول از  کمتر          □ معمول  مثل          □   معمول از بیشتر

 

 قادر به لذت بردن از فعالیت های عادی و رورمره بوده اید؟ .21

 □ خیلی کمتر از معمول          □کمتر از معمول          □مثل معمول           □بیشتر از معمول  

 

 فکر می کنید فرد بی ارزشی هستید؟ .22

 □ خیلی بیشتر از معمول          □بیشتر از معمول           □ نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 احساس می کنید زندگی کامال ناامید کننده است؟  .23

 □ خیلی بیشتر از معمول          □بیشتر از معمول          □ نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 احساس کرده اید دنیا ارزش ماندن ندارد؟  .24

 □ خیلی بیشتر از معمول          □بیشتر از معمول          □ نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 در مورد امکان اینکه خود را از بین ببرید فکر کرده اید؟ .25

 □ قطعا بله          □ به ذهنم خطور کرده         □این طور فکر نمی کنم          □ قطعا نه 



 

 

 

 به سبب اعصاب بسیار خراب، قادر به انجام هیچ کاری نبودید؟ متوجه شده اید اوقاتی بوده که .26

 □ خیلی بیشتر از معمول          □بیشتر از معمول          □ نه بیشتر از معمول         □ به هیچ وجه 

 

 متوجه شده اید که آرزو می کنید کاش مرده بودید و از همه چیز خالص می شدید؟ .27

 □ خیلی بیشتر از معمول          □بیشتر از معمول          □ از معمول نه بیشتر         □ به هیچ وجه 

 

 آید؟متوجه شده اید که فکر پایان دادن به زندگی مرتب به ذهنتان می  .28

 □ قطعا بله          □ به ذهنم خطور کرده         □این طور فکر نمی کنم          □ قطعا نه 

 

 


