
 (ghq)پرسشنامه وضعیت سالمت روانی 
 

می خواهیم بدانیم که در چند هفته گذشته، ناراحتی جسمانی داشته اید و یا به طور کلی ، وضع عمومی سالمت 

بیشتر از پاسخ های دیگر با وضع شما مطابقت دارد، شما چگونه بوده است . لطفا پاسخی را که فکر می کنید 

 مشخص کنید. فراموش نکنید می خواهید وضع کنونی و اخیر شما را بدانیم نه آنچه در گذشته وجود داشته است.

 

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

 بیش از معمول .1

 در حد معمول .2

 عمولبدتر از م .3

 بسیار بدتر از معمول .4

 

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

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا اخیرا احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست. (3

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 معمولبیش از  .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا اخیرا احساس کرده اید که بیمار هستید؟ (4



 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا اخیرا دچار سردردهایی شده اید؟ (5

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 یا فشار کرده اید ؟آیا اخیرا در سر خود احساس سنگینی  (6

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا اخیرا احساس سرمای شدید یا گر گرفتگی کرده اید؟ (7

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا اخیرا خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است؟ (8

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3



 بسیار بیش از معمول .4

 آیا اغلب هنگام شب، پس از خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟ (9

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا احساس کرده اید که مدام خسته اید؟ (10

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 معمولبسیار بیش از  .4

 

 آیا عصبی و بد خلق شده اید؟ (11

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشت زدگی شده اید؟ (12

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 شده است؟ایا احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج  (13

 به هیچ وجه .1



 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا همواره عصبی و آشفته هستید؟ (14

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیش از معمول .4

 

 آیا به گونه ای برنامه ریزی کرده اید که خود را مشغول و سرگرم نگهدارید؟ (15

 بیش از معمول .1

 در حد معمول .2

 کمتر از معمول .3

 بسیار کمتر از معمول .4

 

 ایا برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟ (16

 کمتر از معمول .1

 درحد معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا روی هم رفته احساس می کنید کارها را خوب انجام داده اید؟ (17

 بهتر از معمول .1

 تقریبا در حد معمول .2

 بدتر از معمول .3

 ار بدتر از معمولبسی .4



 

 آیا از روشی که برای انجام وظیفه خود به کار برده اید راضی هستید؟ (18

 بیش از معمول .1

 در حد معمول .2

 کمتر از معمول .3

 بسیار کمتر از معمول .4

 

 آیا احساس می کنید نقش موثری در کارها دارید؟ (19

 بیش از معمول .1

 درحد معمول .2

 کمتر از معمول .3

 بسیار کمتر از معمول .4

 

 می کنید قادر به تصمیم گیری در امور هستید؟آیا احساس  (20

 بیش از معمول .1

 در حد معمول .2

 کمتر از معمول .3

 بسیار کمتر از معمول .4

 

 آیا می توانید از انجام فعالیت های عادی خود لذت ببرید؟ (21

 بیش از معمول .1

 در حد معمول .2

 کمتر از معمول .3

 بسیار کمتر از معمول .4

 

 آیا خود را فرد بی ارزشی می دانید؟ (22

 وجه به هیچ .1



 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا احساس می کنید زندگی کامال نا امید کننده است؟ (23

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن ماندن ندارد؟ (24

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 معمولبیش از  .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا درباره ی امکاناتی فکر کرده اید که می توانند شما را از شر خودتان خالص کنند؟ (25

 هرگز .1

 چنین فکری نمی کنم .2

 به ذهنم خطور کرده است .3

 قطعا چنین است .4

 

 آیا بارها فکر کرده اید که به علت ناراختی عصبی هیچ کاری را نمی توانید انجام بدهید؟ (26

 وجهبه هیچ  .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4



 

 آیا احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راحت شوید؟ (27

 به هیچ وجه .1

 نه بیش از معمول .2

 بیش از معمول .3

 بسیار بیشتر از معمول .4

 

 آیا احساس می کنید که فکر از بین بردن خود ، ذهنتان را مشغول می کند؟ (28

 هرگز .1

 فکر نمی کنم چنین .2

 گاهی به ذهنم می آید .3

 قطعا چنین است .4

 

 مولفه های پرسشنامه

 سواالت مقیاس

 -7-6-5-4-3-2-1 نشانه های جسمانی

 -14-13-12-11-10-9-8 عالیم اضطرابی

 -21-20-19-18-17-16-15 اختالل در عملکرد اجتماعی

 28-27-26-25-24-23-22 افسردگی

 

 مقیاس پرسشنامه

 اساس مقیاس لیکرت می باشد که سواالت  به این نحو نمره گذاری می شوند.پرسشنامه بر 

 0گزینه اول( امتیاز 

 1گزینه دوم(امتیاز 



 2گزینه سوم(امتیاز 

 3گزینه چهام (امتیاز 

 

 مدل وضعیت سالمت روانی  

باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می

مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد قسمت 

 متغیر وابسته مدل که خالی است را پاک کنید. 

 

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10های زیر را ضربدر پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره
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در این جامعه ضعیف  احتمال اختالل روانیباشد،  میزان  21تا  0در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

در سطح متوسطی  احتمال اختالل روانیباشد، میزان  42تا  21در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 و مشکوک به اختالل روانی می باشد  می باشد.

 می باشد. باالبسیار  احتمال اختالل روانیباشد، میزان  42در صورتی که نمرات باالی  -

 

 :روایی پرسشنامه 

گیرد یعنی  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاینکه ابزار اندازه

 

 پایایی روایی:

بدست آمده است که به طبق   spssباالی  نرم افزارتفاده از آزمون آلفای کرونباخ با اس باپایایی این پرسشنامه 

 زیر می باشد.

 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 74/0 وضعیت سالمت روانی

 

 

 منابع:

 (، تاثیر روزه داری بر وضعیت سالمت روانی1378قهرمانی،محمد،دلشاد نوقابی،علی،توکلی زاده ،جهانشیر،)

 

 


