
 

 

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

پرسشنامه   نیا  شیرایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه احوال شخصی وود ورث 

 
 

بخوانید و اگر در مورد شما صادق است  جمله نوشته شده است . شما هر جمله را به دقت  76در این پرسشنامه 

 ]خیر[ ضربدر بزنید .  نه و اگر صادق نیست در ستون  "آری"در ستون 
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   ترسمهمیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می  1

   از تاریکی می ترسم.  2

   من از رعد و برق و طوفان می ترسم.  3

   من از آب می ترسم.  4

   از گذشتن از تونل و یا زیر زمین می ترسم.  5

   از عبور از روی پلی که روی آب باشد می ترسم.  6

   بیندازم. وقتی که روی پلی ایستاده ام دلم می خواهد خودم را پایین  7

   غالبا ترس من ، بیشتر از بچه های دیگر است. 8

   غالبا در نیمه شب من خیلی می ترسم. 9

   شب ها صداهایی بگوشم می رسد که موجب ترسم می شود. 10

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

   فکر می کنم به زحمت می توان در مدرسه راحت زندگی کرد.  60

   پدر و مادرم با من به عدالت رفتار نمی کنن.  61



 

 

   معلم ها با من به عدالت رفتار نمی کنند. 62

   کنم که یک نفر مرا تعقیب می کند. اغلب خیال می  63

   گاهی احساس می کنم که مردم می خواهند نسبت به من بدی کنند. 64

   وقتی با من مخالفت می کنند عصبانی می شوم.  65

   وقتی که عصبانی می شوم اتفاق می افتد که اسباب و اثاثیه را بشکنم.  66

   شوم. گاهی برای چیزهای بی ارزش عصبانی می  67

   تا حال اتفاق افتاده است که بیهوش بشوم.  68

   اغلب حالت بیهوشی به من دست می دهد. 69

   گاهی احساس می کنم چشمم سیاهی می رود و سرم گیج می رود.  70

   دوست دارم شغلی پیدا کنم که در آن حیوانات را می کشند. 71

   برای کسی روی بدهد.تاکنون آرزو کرده ام که اتفاق بدی  72

   گاهی دیگران را آن قدر آزار می دهم تا به گریه بیفتند. 73

   گاهی از بدی کردن به دیگران خوشحال می شوم.  74

   گاهی از آزار حیوانات خوشحال می شوم.  75

   تاکنون دلم خواسته است که دزدی بکنم .  76

 

 


