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

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

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 (ghq)پرسشنامه وضعیت سالمت روانی 
 

نمره و   0ینه اول بر اساس طیف لیکرت ) گزسوال می باشد که  28 رای دا پرسشنامه وضعیت سالمت روانی

  )مولفه ای   4( نمره گذاری شده است و دارای نمره  3نمره و گزینه چهارم  2ینه سوم ره، گزنم 1نه دوم یگز

 می باشد. (  رد اجتماعی و افسردگی ضطرابی، اختالل در عملک، عالیم ا نشانه های جسمانی

نمره   وه ی+ ش  یو عموم  ی+ سواالت تخصص یاتیو عمل ی مفهوم ف یتعار ی پرسشنامه به صورت کامل دارا نیا

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

 

 قسمتی از سواالت: 

 

 آیا اخیرا احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سالمت خوبی برخوردرید؟-1

 

 اید که به یک داروی نیرو بخش موثر احتیاج دارید؟ آیا اخیرا احساس کرده -2

 

 آیا اخیرا احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست. -3
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 مقیاس پرسشنامه 

 مقیاس لیکرت می باشد که سواالت  به این نحو نمره گذاری می شوند.پرسشنامه بر اساس 
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 1گزینه دوم(امتیاز 

 2گزینه سوم(امتیاز 

 3گزینه چهام (امتیاز 


