
 
 

 (THI) پرسشنامه وزوز

 هدف از تکمیل این پرسشنامه ، بررسی مشکالت ناشی از وزوز است.

 .دقت فرمایید که همه سواالت پاسخ داده شود

 یسمه تعالی 

 

 خیر گاهی اوقات بله آیا وزوز تمرکز را برایتان دشوار کرده است؟ 1

 خیر گاهی اوقات بله شنوید؟آیا به بلندي صداي وزوز، صحبت دیگران را به سختی می  2

 خیر گاهی اوقات بله آیا به بلندي صداي وزوز، صحبت دیگران را به سختی می شنوید؟ 3

 خیر گاهی اوقات بله آیا وزوز باعث گیجی و حواس پرتی شما می شود؟ 4

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز احساس درماندگی می کنید؟ 5

 خیر گاهی اوقات بله خیلی شاکی هستید؟آیا از دست وزوز خود  6

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز، شب ها به سختی به خواب می روید؟ 7

 خیر گاهی اوقات بله آیا فکر می کنید از وزوزتان خالصی ندارید؟ 8

9 
آیا وزوز بر لذت از فعالیت هاي اجتماعی (مانند بیرون رفتن براي صرف غذا، رفتن به 

 سینما)تاثیر داشته است؟
 خیر گاهی اوقات بله

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز احساس ناامیدي می کنید؟ 10

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز، فکر میکنید بیماري سختی دارید؟ 11

 خیر گاهی اوقات بله آیا وزوز، لذت از زندگی را برایتان دشوار کرده است؟ 12

 خیر گاهی اوقات بله وزوز بر شغل یا مسئولیت هاي زندگی تان تاثیر داشته است؟ آیا 13



 خیر گاهی اوقات بله آیا غالباً وزوز موجب زود رنجی شما می شود؟ 14

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز، مطالعه برایتان دشوار است؟ 15

 خیر گاهی اوقات بله آیا وزوز باعث اضطراب و پریشانی شما می شود؟ 16

 خیر گاهی اوقات بله آیا فکر می کنید وزوز بر روابط شما با اعضاي خانواده و دوستان تاثیر داشته است؟ 17

 خیر گاهی اوقات بله آیا برایتان دشوار است که توجه خود را از وزوز به چیزي دیگري معطوف کنید؟ 18

 خیر گاهی اوقات بله آیا فکر می کنید بر وزوزتان کنترلی ندارید؟ 19

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز اغلب احساس خستگی می کنید؟ 20

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز احساس افسردگی می کنید؟ 21

 خیر گاهی اوقات بله آیا وزوز باعث نگرانی شما می شود؟ 22

 خیر گاهی اوقات بله یابید؟آیا فکر می کنید نمی توانید با وزوز خود سازگاري  23

 خیر گاهی اوقات بله آیا وقتی نگران و تحت فشار هستید، وزوزتان بدتر می شود؟ 24

 خیر گاهی اوقات بله آیا به دلیل وزوز احساس ناامنی می کنید؟ 25
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  :لطفا اگر توصیفی از وزوز خود دارید بیان کنید
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