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 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 ه و رسالهآموزش نگارش مقاله، پایان نام

 پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

 و ...

 

 برای خریداران پرسشنامه محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامهخوارزمی:   آماری و پژوهشیمرکز  خدمت ویژه

،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSسل یا پس از ورود پاسخ ها به فایل اک

 ارسال شودنموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان 

 www.Kharazmi-Statistics.irسایت        

         kh.stat@yahoo.comایمیل             

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا" 

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx
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                                                             به نام خدا

 GHQگلدبرگ یسالمت عموم پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 

گذشته، ناراحتی جسمانی داشته اید و یا به طورکلی، وضع عمومی سالمم  شالما    یک ماهمی خواهیم بدانیم که در 

پاسخی را که فکر می کنید بیشتر ازپاسخهای دیگر بالا وضالع شالما مطابدال  دارد، مشالخ       چگونه بوده اس . لطفاً 

ضالمناً   . و اخیر شما را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشالته اسال   کنید. فراموش نکنید می خواهیم وضع کنونی

 پاسخ شما کامم محرمانه خواهد بود.

فوق دیپلم  پایه تحصیل: دیپلم       متاهل وضعی  تاهل: مجرد       سن:                   مدطع تدریس:               

   فوق لیسانسلیسانس  

 آیا اخیراً احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب اس  و از سمم  خوبی برخوردارید؟ -1

 ولد: خیلی بدتر از حد معم ج: بدتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: بیشتر از حد معمو ل

 آیا اخیراً احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش موثر احتیاج دارید؟ -2

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا اخیراً احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیس ؟ -3

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول مولب: در حد مع الف: اصمً

 آیا اخیراً احساس کرده اید که بیمار هستید؟ -4

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا اخیراً دچار سردردهایی شده اید؟ -5

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول عمولب: در حد م الف: اصمً

 آیا اخیراً در سر خود احساس سنگینی یا فشار کرده اید؟ -6
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 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 ید؟آیا اخیراً احساس سرمای شدید یا گرگرفتگی کرده ا -7

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا اخیراً خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده اس ؟ -8

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 م شب، پس از خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟آیا اغلب هنگا -9

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا احساس کرده اید که مدام خسته اید؟ -11

 معمول د: به مراتب بیشتر از حد ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا عصبی و بدخلق شده اید؟ -11

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشتزدگی شده اید؟ -12

 از حد معمولد: به مراتب بیشتر  ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده اس ؟ -13

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا همواره عصبی و آشفته هستید؟ -14

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

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

 د: خیلی کمتر از حد معمول ج: کمتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: بیشتر از حد معمول

 آیا برای انجام کارها بیش از گذشته وق  صرف کرده اید؟ -16

د: بالاله مراتالالب طالالوالنی تالالر از حالالد    ج: طوالنی تر از حد معمول ب: در حد معمول ز حد معمولالف: بهتر ا

 معمول

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

 د: به مراتب کمتر از حد معمول ج: کمتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: بهتر از حد معمول

 ای انجام وظیفه خود به کار برده اید راضی هستید؟آیا از روشی که بر -18

 د: به مراتب کمتر راضی هستم ج: کمتر از حد معمول راضی هستم ب: مثل معمول الف: راضی تر هستم

 آیا احساس می کنید ندش موثری در کارها دارید؟ -19
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 کمتر از حد معمولد: خیلی  ج: کمتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: بیشتر از حد معمول

 آیا احساس می کنید قادر به تصمیم گیری در امور هستید؟ -21

 د: خیلی کمتر از حد معمول ج: کمتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: بیشتر از حد معمول

 آیا می توانید از انجام فعالیتهای عادی خود لذت ببرید؟ -21

 د: خیلی کمتر از حد معمول کمتر از حد معمول ج: ب: در حد معمول الف: بیشتر از حد معمول

 آیا خود را فرد بی ارزشی می دانید؟ -22

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا احساس می کنید زندگی کاممً ناامید کننده اس ؟ -23

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول باً بیشتر از حد معمولج: تدری ب: در حد معمول الف: اصمً

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

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 تان خمص کنند؟آیا درباره ی امکاناتی فکر کرده اید که می توانند شما را از شر خود -25

 د: قطعاً بله ج: به ذهنم خطور نکرده ب: فکر نمی کنم الف: قطعاً نه

 آیا بارها فکر کرده اید که به عل  ناراحتی عصبی هیچ کاری را نمی توانید انجامبدهید؟ -26

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

 آیا احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راح  شوید؟ -27

 د: به مراتب بیشتر از حد معمول ج: تدریباً بیشتر از حد معمول ب: در حد معمول الف: اصمً

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

 د: قطعاً بله به ذهنم خطور نکرده ج: ب: فکر نمی کنم الف: قطعاً نه
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 توضیحات پرسشنامه
 

 GHQگلدبرگ یپرسشنامه سالمت عموم عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 06تعداد سئواالت: 

 20-20-24-03-06-51  دارد    :سوال معکوس

، مسئولیت پذذیری و باودذدان   2، دلپذیر بودن0پذیری، انعطاف 4، برونگرایی5نژندی روان : :بعد پنج) بعد یا مولفه: دارد 

 (.1بودن

 گزینه ای  1رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
مخالفم کاممً پاسخ ها  کاممً موافدم موافدم بی تفاوت مخالفم 

 کد یا نمره
 (SPSS)جه  ورود پاسخ ها به اکسل یا 

1 2 3 4 
5 

 

 GHQگلدبرگ یت عمومپرسشنامه سالمتقسیم بندی سواالت  <<

 

 

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 

_________________________________ 
 پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی طراحی، گردآوری، تردمه و 

 در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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1
 . Neuroticism 

2
 . Extraversion 

3
 . Openness 

4
 . Agreeableness 

5
 . Conscientiousness 
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