
 

 

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

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ( COWD) رز یاسکوا پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی کاگان و 

 

در   دونا ام. کاگان و رز ال. اسکوایرزسوال بوده که توسط  14ایی دارای پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذ 

وزن و رژیم  مورد    طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان نگرانی در  1984سال  

 .غذایی می باشد 

 

 متی از سواالت:قس

 

 ( بدترین چیز در مورد چاق بودن این است که:1

 ⃝ج( احساس عدم تمایالت جنسی  ⃝ب( مسخره شدن     ⃝( نظری ندارم الف

 ⃝ه( احساس بد درباره خودتان      ⃝د( محبوب نبودن 

 ( بیشترین مقدار وزنی که همیشه در یک رژیم کم می کنید چقدر است؟2

 ⃝ باالکیلو به  10ه(  کیلو 5/7-10د(  ⃝کیلو  4-7ج(  ⃝کیلو  3ب(  ⃝الف( هرگز در رژیم نیستم 

 ( آیا فکر می کنید االن چاق هستید؟3

 ⃝کیلو به باال  7ه( بله:      ⃝کیلو  3-7د( بله:  ⃝کیلو  3ج( بله: کمتر از  ⃝ب( خیر       ⃝الف( نمی دانم 

 ( چند وقت یکبار یک وعده غذایی را نمی خورید تا وزن خود را کاهش دهید؟4



 

 

 ⃝د( یک بار در هفته   ⃝ج( یکبار در ماه   ⃝ب( یک یا دو بار در سال  ⃝الف( هرگز 

 ⃝ه( بیشتر از یک بار در هفته 

5) ========================================================================== 

 ( داروهای رژیمی )قرص، شربت، پودر(12

 ⃝ه( بیشتر از سه بار  ⃝د( سه بار  ⃝ج( دوبار  ⃝ب( یکبار  ⃝الف( هرگز 

 ایروبیک(( کالس های ورزشی یا سالمتی )شامل  13

 ⃝ه( بیشتر از سه بار  ⃝د( سه بار  ⃝ج( دوبار  ⃝ب( یکبار  ⃝الف( هرگز 

 ( رژیم های منتشر شده در کتاب ها و مجالت یا رژیم هایی که دوستان و آشنایان پیشنهاد می کنند. 14

 ⃝ه( بیشتر از سه بار  ⃝د( سه بار  ⃝ج( دوبار  ⃝ب( یکبار  ⃝الف( هرگز 
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