
 
 
 

(  کاهالً هَافق  000کاهالً هخالف  تا   0ًطاى دّیذ )  000تا  0هیساى هَافقت خَد را تا ّر سَال تا اًتخاب عذدی تیي   

 

  جلسبت ًبتَاى ّستن. ثِ دلیل ٍسٍس گَش اس دًجبل وزدى گفتگَ ثب دیگزاى در طَل 0

  ٍسٍس گَش ثبػث هطىالت خبًَادگی هیطَد. 2

  .ٍسٍس گَش خَش ثیي ّستنذٓ فىز هیىٌن، ًسجت ثِ آیٌ 3

  ثِ دلیل ٍسٍس گَش، در هَلؼیت ّبی اجتوبػی احسبس ًبراحتی هی وٌن 4

  ثِ دلیل ٍسٍس گَش ضت ّب ثزای خَاثیذى هطىل دارم. 5

  احسبس وٌن اس ًظز ػوَهی ثیوبر ّستن .ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد  6

  ٍسٍس گَش در تَاًبیی هي در تطخیص ایي وِ صذاّب اس وجب هی آیٌذ اختالل ایجبد هیىٌذ 7

  هي ترای ٍزٍزگَضن از طرف دٍستاًن حوایت هی ضَم . 8

  ثِ دلیل ٍسٍس گَش ًوی تَاًن آراهص داضتِ ثبضن. 9

  ًوی ثزم.ثِ دلیل ٍسٍس گَش اس سًذگی لذت  00

  ٍسٍس گَضن ثب گذضت سبلْب ثذتز ضذُ است. 00

  ثِ دلیل ٍسٍس گَش ًوی تَاًن توزوش وٌن. 02

  ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد احسبس خستگی وٌن 03

  ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد احسبس افسزدگی وٌن. 04

  ػوَم هزدم درثبرُ ی هبّیت هخزة ٍسٍس گَش چیشی ًوی داًٌذ. 05

  ثبػث هی ضَد اس حضَر در هحل ّبی پز سز ٍ صذا خَدداری وٌن.ٍسٍس گَش  06

  در سهبى صحجت وزدى ثب وسی در یه اتبق پز سز ٍ صذا،ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد گفتِ ّبی اٍ را هتَجِ ًطَم 07

  ثزای هي دضَار است وِ ثِ دیگزاى تَضیح دّن ٍسٍسگَش چگًَِ است. 08

  سًن .ثِ دلیل ٍسٍس گَش ثیطتز غُز هی  09

  ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد احسبس آسردگی وٌن. 20

  ٍسٍس گَش ثبػث هی ضَد احسبس ًباهٌی وٌن . 20

  ٍسٍس گَش در سهبى گَش دادى ثِ تلَیشیَى در درن گفتبر هي اختالل ایجبد هی وٌذ. 22

  ٍسٍس گَش ثز ویفیت رٍاثط هي تبثیز هی گذارد. 23

  هي در درک گفتار دیگراى ضذُ است.ٍزٍز گَش تاعث کاّص تَاًایی  24

  ٍزٍز گَش استرس ایجاد هی کٌذ 25

  ٍزٍز گَش تاعث اضطراب هي هی ضَد . 26

  درهاًذگی  هی کٌن. در اثر ٍزٍز گَش هکرراً احساس 27
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