
 
 پرسشنامه وزوز آیوا 

 میزان موافقت خود را با هر سوال با انتخاب عددي بین 0 تا 100 نشان دهید

  ( 0 کامالً مخالف تا 100 کامالً موافق

 بسمه تعالی

  .به دلیل وزوز گوش از دنبال کردن گفتگو با دیگران در طول جلسات ناتوان هستم 1

  .وزوز گوش باعث مشکالت خانوادگی میشود 2

  .فکر میکنم، نسبت به آیندة وزوز گوش خوش بین هستم 3

  به دلیل وزوز گوش، در موقعیت هاي اجتماعی احساس ناراحتی می کنم 4

  .به دلیل وزوز گوش شب ها براي خوابیدن مشکل دارم 5

  . وزوز گوش باعث می شود احساس کنم از نظر عمومی بیمار هستم 6

توانایی من در تشخیص این که صداها از کجا می آیند اختالل ایجاد میکندوزوز گوش در  7   

  . من براي وزوزگوشم از طرف دوستانم حمایت می شوم 8

  .به دلیل وزوز گوش نمی توانم آرامش داشته باشم 9

  .به دلیل وزوز گوش از زندگی لذت نمی برم 10

  .وزوز گوشم با گذشت سالها بدتر شده است 11

  .به دلیل وزوز گوش نمی توانم تمرکز کنم 12

  وزوز گوش باعث می شود احساس خستگی کنم 13



  .وزوز گوش باعث می شود احساس افسردگی کنم 14

  .عموم مردم درباره ي ماهیت مخرب وزوز گوش چیزي نمی دانند 15

خودداري کنموزوز گوش باعث می شود از حضور در محل هاي پر سر و صدا  16 .  

  در زمان صحبت کردن با کسی در یک اتاق پر سر و صدا،وزوز گوش باعث می شود گفته هاي او را متوجه نشوم 17

  .براي من دشوار است که به دیگران توضیح دهم وزوزگوش چگونه است 18

  . به دلیل وزوز گوش بیشتر غُر می زنم 19

آزردگی کنموزوز گوش باعث می شود احساس  20 .  

  . وزوز گوش باعث می شود احساس ناامنی کنم 21

  .وزوز گوش در زمان گوش دادن به تلویزیون در درك گفتار من اختالل ایجاد می کند 22

  .وزوز گوش بر کیفیت روابط من تاثیر می گذارد 23

  .وزوز گوش باعث کاهش توانایی من در درك گفتار دیگران شده است 24

  وزوز گوش استرس ایجاد می کند 25

  . وزوز گوش باعث اضطراب من می شود 26

 .در اثر وزوز گوش مکرراً احساس درماندگی می کنم 27
 

  :لطفا اگر توصیفی از وزوز خود دارید بیان کنید
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