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  باروری ھنگام درکيفيت زندگی ) ٢٠٠٨(پرسشنامه 
 خانه را با عالمت (نشان دھيد  ،افکار و احساس شما می باشد چگونگی منعکس کنندهبيشتر که پاسخی را برای ھر سوآل، لطفاً 

زندگی خصوصی  بعضی از سوأالت ممکن است مربوط به. ارتباط دھيد پاسخ خود را به احساسات و افکار کنونی خود. )مشخص کنيد
  .تمام جوانب زندگی شما الزم می باشند ارزيابی کاملشما باشد؛ ولی آنھا برای 

  .می باشند فقط در صورتی که شما دارای شريک زندگی می باشيد، عالمت بزنيد) *(لطفاً مطالب زير را که دارای نشان ستاره 
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بدبسيار   بد 

 
 بينابين

 
خوببسيار خوب  

ات را که نزديک تر به افکار و احساس پاسخیبرای ھر سوأل، 
 عالمت بزنيدد، کنونی شما می باش

 

  A ارزيابی می کنيد؟ونه سالمت خود را چگ           

بسيار 
راضینا   

 
 راضینا

نه راضی و نه 
  نارضی

 
راضیبسيار   راضی  

ات برای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکار و احساس
 د، عالمت بزنيدباشکنونی شما می 

 

  B د راضی ھستيد؟ا از کيفيت زندگی خوآيا شم          
 ا

زياد مقدار کامالً    
 

زيادنه  به طور معتدل   
 

  اصالً 
ات برای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکار و احساس

 د، عالمت بزنيدکنونی شما می باش
 

افکار در ارتباط با نازايی مختل  اطربخآيا توجه و تمرکز شما           
  Q1 ؟می گردد

          
ساير اھداف و برنامه ھای زندگی آيا شما فکر می کنيد که نمی توانيد 

  Q2 ؟بريدبپيش بدليل مشکالت باروری خود را 

          
مشکالت باروری احساس کم  بدليلمی کنيد که  احساسآيا  

کنيد؟ توانی يا فرسودگی می  
Q3  

          
مشکالت باروری  کنار آمدن با توانايیمی کنيد که  احساسآيا 

 ؟را داريدخود 
Q4  

بسيار 
راضینا   

 
 راضینا 

نه راضی و نه 
  نارضی

 
راضیبسيار   راضی  

ات برای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکار و احساس
 د، عالمت بزنيدکنونی شما می باش

 

          
دوستانتان در ارتباط با مشکالت باروری  حمايت ھایآيا شما از 

  راضی ھستيد؟ خود
Q5  

          
مشکالت باروری از روابط جنسی خود  عليرغم داشتنآيا شما 

  لذت می بريد؟ 
*Q6  

 
 اغلب ھميشه

  
 بعضی اوقات

  
 تبندر

 
 ھرگز

ات ار و احساسبرای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افک
 د، عالمت بزنيدکنونی شما می باش

 

و رنجش می باعث احساس حسادت  يا مشکالت باروری شماآ          
  Q7 گردد؟

          
يا فرزندان (د دارای فرزند شويد يآيا شما بخاطر اين که نمی توان

  Q8 ؟شويدمی  کمبوداحساس يا / و دچار اندوه ) بيشتری داشته باشيد

          
 نوسان بين اميدواری وبخاطر مشکالت باروری دايماً درآيا شما 

 يأس می باشيد؟
Q9  

          
آيا شما بخاطر مشکالت باروری از نقطه نظر اجتماعی گوشه 

 گير شده ايد؟
Q10  

          
ان با وجود داشتن مشکالت باروری آيا شما و شريک زندگيت

 سبت به يکديگر با محبت می باشيد؟ن
*Q11  

آيا مشکالت باروری شما را از کار روزمره يا تعھدات تان باز           
  Q12 می دارد؟ 

          
از حضور در موقعيت ھای بخاطر مشکالت باروی تان آيا شما 

 اجتماعی نظير تعطيالت و جشن ھا احساس ناراحتی می کنيد؟
Q13  

آيا شما احساس می کنيد که خانواده شما می فھمند که شما چه           
  Q14  شرايطی را می گذارانيد؟

فوق العاده 
دزيا  

 
زياد بسيار متوسط ربطو    

 
 اصالً  کم

ات برای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکار و احساس
 د، عالمت بزنيدکنونی شما می باش

 

شکالت باروری باعث استحکام تعھدات شما به شريک آيا م           
  Q15* زندگيتان شده است؟

          
آيا شما بخاطر مشکالت باروی تان احساس غم و افسردگی می 

 نماييد؟
Q16  

          
نسبت به افرادی باعث می گردد که شما ی تان رآيا مشکالت بارو

  Q17 ؟قارت کنيداحساس حکه دارای فرزند می باشند، 

  Q18  خستگی ناشی از مشکالت باروری شما را آزار می دھد؟آيا           
روابط شما با شريک زندگيتان  يا مشکالت باروری اثر منفی درآ          

  ؟دارد
*Q19  

          
آيا برای شما مشکل است که با شريک زندگيتان درباره 

 باروری صحبت کنيد؟ نارتباط با احساسات تان در ا
*Q20  

          
با شريک روابط خود از عليرغم مشکالت باروری آيا شما 
 راضی ھستيد؟ زندگيتان

*Q21  

از نقطه نظر اجتماعی برای داشتن  آيا شما احساس می کنيد که          
  Q22 فشار می باشد؟ تحت )يا داشتن فرزندان بيشتر(فرزند 

  Q23 آيا مشکالت باروری شما را عصبانی می کند؟          

          
آيا شما بخاطر مشکالت باروری احساس درد يا ناراحتی جسمی 

 می کنيد؟
Q24  



 
 
 
 

FertiQol International  )فرتيکول اينترنشنال(
 واحد مداوای گزينشی

. دھيدت مثبت بودن پاسخ، سپس لطفاً با سوأالت زير پاسخ ؟ در صور)پزشکی می باشد يا مداخله اين شامل ھر گونه مشاوره(آيا شما مداوای باروری را شروع کرده ايد 
پاسخ ھای خود را به افکار و ). مشخص کنيد خانه را با عالمت (افکار و احساسات شما می باشد، نشان دھيد  منعکس کننده طفاً پاسخی را که بيشترل برای ھر سوأل،

تمام جوانب زندگی شما  کاملکه در ارتباط با زندگی خصوصی شما باشد، ولی آنھا برای سنجش بعضی از سوأالت ممکن است . احساسات کنونی خود ارتباط دھيد
 .ضروری می باشند
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 اغلب ھميشه
  

 بعضی اوقات
  
 بندرت

 
 ھرگز

ات کنونی شما برای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکار و احساس
 عالمت بزنيد د،می باش

 

  T1 می گذارد؟ ای نازايی در روحيه شما اثر منفیبر آيا درمان          
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

آيا خدمات طبی برای باروری که شما می خواھيد در دسترس شما می 
 باشد؟ 

 
T2 

 
زياد بسيار  متوسط بطور  ات کنونی شما ر و احساسبرای ھر سوأل، پاسخی را که نزديک تر به افکا اصالً  کم 

 د، عالمت بزنيدمی باش
 

          
برای مداوای  تزريق دارو بخوديا /  تا چه حد سر و کار داشتن با روش

 پيچيده می باشد؟ نازايی شما
T3  

  T4 آيا شما از تأثير مداوا در فعاليت ھا و کارھای روزانه خود نگران ھستيد؟          

          
آيا شما احساس می کنيد که کارمندان بخش باروری درک می کنند که شما چه 

 مراحلی را طی می کنيد؟
T5  

  ی ناراحت ھستيد؟جانبی جسمی داروھا و مداوای بارورآيا شما از اثرات           
T6  

 
راضینا بسيار  نه راضی و نه   

راضیبسيار  راضی ناراضی ات کنونی را که نزديک تر به افکار و احساسبرای ھر سوأل، پاسخی  
 د، عالمت بزنيدشما می باش

 

          
که نيازمندی ھای روحی شما را  تانآيا شما از کيفيت خدمات در دسترس 

 قرار دھد راضی ھستيد؟ توجهمورد 
T7  

          
ايد پزشکی را که دريافت کرده ) مداواھای(مداوا /  جراحیشما کيفيت 

 ارزيابی می نمائيد؟چگونه 
T8  

          
يا مداوای پزشکی / شما کيفيت اطالعاتی را که در باره دارو، جراحی و 

 چگونه ارزيابی می نمائيد؟دريافت داشته ايد 
T9  

          
ا شما از کنش و واکنشی که با کارکنان پزشکی باروری داشتيد راضی آي

 ھستيد؟
T10  

  

 ق العاده زيادفو

  راضینابسيار 

کمک پزشکی برای باردار شدن می باشندطالبسوآالت زير برای افرادی است که  


