
 این فایل فقط برای مشاهده قسمتی از پرسشنامه می باشد.

 این برای خرید و دریافت فایل کامل  

 پرسشنامه به داخل سایت مراجعه نماید. 

 

 (CSHQ) پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان
 

 

ارانش در سال  وونز ، اسپرتو و همککه توسط ا  سوال بود   45پرسشنامه کیفیت و عادات خواب کودکان دارای  

برابر خواب ، تاخیر در شروع خواب ،  ر مقیاس ) مقاومت در  زی  8طراحی و ساخته شده است و و دارای    2000

خواب و خواب آلودگی  ب ، بیداری های شبانه ، پاراسومنیا ، اختالالت تنفسی  خواب ، اضطراب خوازمان  مدت  

 از این پرسشنامه بررسی عادات و مشکالت احتمالی خواب کودکان می باشد.ف هد ی باشد و ( مروزانه 

 

 

 قسمتی از سواالت:
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 سواالت 
  ۰-۱تاً)ندر

 ( مرتبه

برخی  

 مواقع 

(4-۳  

 ( مرتبه

  معموال

(5-7  

 بار(

    کودک در ساعت مشخصی از شب به رختخواب می رود  1

    دقیقه پس از رفتن به رختخواب به خواب می رود   ۲۰در عرض   2

    تنها و در رختخواب خودش می خوابد  3

    د با خواهر و برادرش می خوایدر رختخواب و کنار والدین  4

    از شما میخواهد که در اتاقش بمانید تا به خواب برود  5



    در برابر خواسته شما برای خوابیدن مقاومت می کند  6

    داز خوابیدن در تاریکی می ترس  7

    ترسد  می  خوابیدن  از تنها  8

    واب اور خیلی کوتاه است خ زمان مدت 9

    مدت زمان خواب کودک، مدتی معمول است 10

11  =================================================================    

    صبح زود بیدار می شود  40

    صبح ها اشتهای خوبی دارد  41

    موقع بیدار شدن خیلی سرحال است 42

    مدت زمان خواب او طوالنی است 43

    پس از بیدار شدن خودش دوباره می خوابد  44

    ده و به رختخواب می رود نکر  مقاومت خوابیدن برای شما خواسته  برابر  در 45
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