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ம த் வாீதியான த்தி சுவாதீனம் குைறதல் மதிப்பீட்  ேகள்வித்தாள் ©

 
நடத்தப்பட்ட ேததி:   I__I I__I   I__I I__I I__I   I__I I__I I__I I__I ேநர்காணல் ெசய்பவாின் இனிஷியல்:  I__I I__I I__I 
  நாள் மாதம் ஆண்  
 

இ  ஒ  பாதி-வ வைமக்கப்பட்ட ேநர்காணல் ஆகும். தய ெசய்  இந்த ேகள்விகள் அைனத்ைத ம் 
ேகட்க ம். ஆய் க்குட்ப பவாின் த்தி சுவாதீனம் குைறதல் மதிப்பீட்ைட (CDR) தீர்மானிப்பதற்குத் 
ேதைவப்ப கின்ற கூ தலான ேகள்விகைள ம் ேகட்க ம். தய ெசய்  கூ தல் ேகள்விகளில் இ ந்  ெபற்ற 
தகவல்கைளக் குறித் க்ெகாள்ள ம்.
 

 
தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ஞாபகசக்தி குறித்த ேகள்விகள்: 
 
1. ஞாபகசக்தி அல்ல  சிந்திப்ப  சம்பந்தமான பிரச்சிைனகள்  

எ ம் அவ க்கு இ க்கிறதா?  ஆம்  இல்ைல 
 
1a. ஆம் என்றால், இ  வழக்கமாக இ க்கும் பிரச்சிைனயா  

(எப்ேபாதாவ  என்பதற்கு மாறாக)?  ஆம்  இல்ைல 
 
2. சமீபத்திய நிகழ்ச்சிகைள அவரால் நிைன கூர கிறதா?  ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக 
 
3. அவரால் ஒ  சிறிய பட் ய ல் உள்ள ெபா ட்கைள   

(கைடயில் வாங்க ேவண் யைவ) 
ஞாபகத்தில் ைவத் க்ெகாள்ள கிறதா?  ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக 

 
4. கடந்த வ டத்தில் அவர  ஞாபகசக்தியில் ெகாஞ்சம் குைறதல் இ ந்ததா?  ஆம்  இல்ைல 
 
5. சில வ டங்க க்கு ன்பி ந்த தினசாி நடவ க்ைககைள 

(பணி ாிந்தேபா  இ ந்த நடவ க்ைககள்) பாதிக்கக் கூ ய அளவிற்கு  
அவர் ஞாபகசக்தி பாதிக்கப்பட் க்கிறதா? (ெந ங்கிய உறவினர் க த் )  ஆம்  இல்ைல 

 
6.  ஒ  க்கிய நிகழ்ச்சி (உ-ம். பயணம், வி ந் , 

கு ம்பத் தி மணம்) நடந்  ந்த சில வாரங்க க்குள்  
அைத அவர் ற்றி மாக மறந்  வி கிறாரா?  ெபா வாக  சிலேநரம்  இல்ைல 

 
7. க்கிய நிகழ்ச்சி ெதாடர்பான விவரங்கைள  

அவர் மறந்  வி கிறாரா?  ெபா வாக  சிலேநரம்  இல்ைல 
 
8. நீண்ட காலத் க்கு ந்ைதயதான க்கியமான  

தகவல்கைள அவர் ற்றி மாக மறந்  வி கின்றாரா  
(உ-ம். பிறந்தேததி, தி மண ேததி, பணியாற்றிய இடம்)?  ெபா வாக  சிலேநரம்  இல்ைல 

 

9. அவர் நிைன  ெகாள்ள ேவண் ய, அவர் வாழ்க்ைகயில் நடந்த, சமீபத்திய நிகழ்ச்சி எைதயாவ  என்னிடம் 
கூற ம். (நிகழ்ச்சி நடந்த இடம், நடந்த ேநரம், பங்கு ெபற்றவர்கள், எவ்வள  காலம் நிகழ்ச்சி நடந்த , 
எப்ேபா  ந்த  மற் ம் ஆய் க்குட்ப பவர் அல்ல  பங்கு ெபற்ற மற்றவர்கள் எப்ப  அந்த இடத்ைத 
ெசன்  அைடந்தனர் ேபான்ற விவரங்கைள பின்னர் பாிேசாதைன ெசய்வதற்காக ெபற ம்.) 
1 வாரத்திற்குள்:   ___________________________________________________________________________________________  
 
 

1 மாதத்திற்குள்:   ______________________________________________________________________________  
 
 

10. அவர் எப்ேபா  பிறந்தார்?   _______________________________________________________________________________  
 
11. அவர் எங்கு பிறந்தார்?  ____________________________________________________________________________________  
 
12. அவர் கைடசியாகப் ப த்த பள்ளி எ ?  _______________________________________________________________  
 

ெபயர்   ______________________________________________________________________________________  
இடம்   _______________________________________________________________________________________  
வகுப்    ______________________________________________________________________________________  

 
13. அவர  க்கியமான ெதாழில்/ேவைல எ  (அல்ல  ஆய் க்குட்ப பவர் ேவைல இல்லாமல் இ ந்தால் அவர  

வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல)?  _____________________________________________________________  
 
14. அவர் கைடசியாகப் பார்த்த ெபாிய ேவைல எ  (அல்ல  ஆய் க்குட்ப பவர் ேவைல இல்லாமல் இ ந்தால் 

வாழ்க்ைகத் ைணவாின் ேவைல)?  ____________________________________________________________  
 
15. அவர் (அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைணவர்) எப்ேபா  பணியில் இ ந்  ஓய்  ெபற்றார்? ஏன்?  _____________  
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தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ேநரம், இடம், மற் ம் ெதாடர் ைற பற்றிய உணர்  
குறித்த ேகள்விகள்: 
 
பின்வ வன ெதாடர்பாக, சாியான ஒன்ைற எவ்வள  அ க்க  அவர் அறிவார்: 
 
1. ேததி? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
2. மாதம்? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
3. வ டம்? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
4. கிழைம? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
5. சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த ேநரங்க க்கிைடயிலான ெதாடர் கள் குறித்  (ஒன்ேறாெடான்ைறத் ெதாடர்  

ப த்திப் பார்க்கும்ேபா  சம்பவங்கள் எப்ேபா  நிகழ்ந்தன என்ப  குறித் ) அவ க்குச் சிரமம் 
இ க்கிறதா? 

 
 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 

 
 
 
6. பழக்கமான ெத க்களில் அவ ைடய வழிைய அவரால் காண கிறதா? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
7. அவர  அண்ைட அய க்கு ெவளிேய ஓாிடத்தி ந்  மற்ேறாாிடத்திற்கு எப்ப  ேபாவெதன்  எவ்வள  

அ க்க  அவ க்குத் ெதாி ம்? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
 
8. ட் ற்குள் அவ ைடய வழிைய எவ்வள  அ க்க  அவரால் காண ம்? 
 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
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தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ஆராய்ந்  ெசய்தல் மற் ம் பிரச்சிைனகைள 
தீர்த்தல் குறித்த  ேகள்விகள்: 
 
1. ெபா வாக, இந்த ேநரத்தில் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான அவர  திறைன நீங்கள் மதிப்பிட 

ேவண் யி ந்தால், எப்ப  க ர்கள்: 
 எப்ேபா ம் இ ப்பைதப் ேபால நன்றாக 
 நன் , ஆனால் ன்  இ ந்த அள  நன்றாக இல்ைல 
 சுமார் 
 ேமாசம் 
 திறன் இல்லேவ இல்ைல 

 
 
2. சிறிதள  பணத்ைத அவர் ைகயா ம் திறைன மதிப்பி ங்கள் (உ-ம். சில்லைறையக் கணக்கிட் க் 

ெகா த்தல், சி  இனாம் வழங்குதல்): 
 இழப்  இல்ைல 
 சிறி  இழப்  
 மிகுந்த இழப்  

 
 

3. சிக்கலான நிதி  அல்ல  வர்த்தகம் ெதாடர்பான பாிவர்த்தைனகைள அவர் ைகயா ம் திறைன 
மதிப்பி ங்கள் (உ-ம். காேசாைல த்தகத்தின் பற் வர  சாிபார்த்தல்,  இரசீ க்குாிய பணம்ெச த் தல்): 

 இழப்  இல்ைல  
 சிறி  இழப்  
 மிகுந்த இழப்  

 
 
4. ட் ல் ஏற்ப ம் ஒ  அவசர நிைலைய அவரால் ைகயாள மா (உ-ம். குழாய் ஒ குதல், சிறிய அளவில் 

தீப்பற் தல்)? 
 ன்  ேபால் நன்றாக 
 சிந்திப்பதில் பிரச்சிைன இ ப்பதால் ன்ைப விட ேமாசமாக 
 ன்ைப விட ேமாசமாக ,ேவெறா  காரணத்தால் (ஏன்) _____________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
5. நிைலைமகள் அல்ல  விளக்கங்கைள அவரால் ாிந் ெகாள்ள மா? 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
 
6. மற்ற மனிதர்க டனான ச கச் சூழல்களி ம், கலந் பழகுவதி ம் அவரால் தகுந்தப  [அவர  (ேநாய்க்கு 

ன்பி ந்த) வழக்கம் ேபால] நடந் * ெகாள்ள கிறதா? 

 ெபா வாக  சிலேநரம்  அாிதாக  ெதாியவில்ைல 
 
* இந்த அம்சம் நடத்ைதைய மதிப்பி கிற , ேதாற்றத்ைத அல்ல. 
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தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ச க விவகாரங்கள் குறித்த ேகள்விகள்:
ேவைல ெதாடர்பாக 
 

1. ஆய் க்குட்ப பவர் இப்ேபா ம் ேவைலக்குப் ேபாகிறாரா?  ஆம்  இல்ைல  ெபா ந்தா  
இந்த ேகள்வி ெபா ந்தா  என்றால், ேகள்வி 4 க்குச் ெசல்ல ம் 
ஆம் என்றால், ேகள்வி 3 க்குச் ெசல்ல ம் 
இல்ைல என்றால், ேகள்வி 2 க்குச் ெசல்ல ம் 

 
2. ஆய் க்குட்ப பவர் பணியில் ஓய் ெபறத் தீர்மானித்தததில் ஞாபகசக்தி  

அல்ல  சிந்திப்ப  சம்பந்தமான பிரச்சிைனகளின் பங்களிப்  
இ ந்ததா?  (அ த்த  ேகள்வி 4)  ஆம்   இல்ைல  ெபா ந்தா  

 
3. ஆய் க்குட்ப பவ க்கு அவர  ேவைலயில் ஞாபகசக்தி அல்ல  சிந்திப்ப  சம்பந்தமான குறிப்பிடத்தக்க 

பிரச்சிைன இ க்கிறதா? 
 

 அாிதாக (அ) ஒ ேபா ம் இல்ைல  சிலேநரம்  ெபா வாக ெதாியவில்ைல 
 

ச க ாீதியாக 
 

4. அவர் எப்ேபாதாவ  கார் ஓட் ய  உண்டா?  ஆம்   இல்ைல 
ஆய் க்குட்ப பவர் இப்ேபா  கார் ஓட் கிறாரா?  ஆம்   இல்ைல 
இல்ைல என்றால் இ  ஞாபகசக்தி அல்ல  
சிந்திப்ப  சம்பந்தமான பிரச்சிைனகள் காரணமாகவா?  ஆம்   இல்ைல 

 
5. அவர் இப்ேபா ம் ஓட் கிறார் என்றால், குைறவான சிந்தைனயால்  

பிரச்சிைனகள் அல்ல  ஆபத் க்கள் இ க்கின்றனவா?   ஆம்   இல்ைல 
 

6. * அவர  ேதைவக க்கு சுயமாகக் கைடக்குச் ெசல்ல கிறதா? 
 

 அாிதாக (அ) ஒ ேபா ம் இல்ைல  சிலேநரம்  ெபா வாக   ெதாியவில்ைல 
(கைடக்குச்ெசல் ம்ேபா  (சில ெபா ட்கைள மட் ம் வாங்குவார், 
கூட யா ம் ெசல்ல ேவண் ம்) வாங்கியைத தி ம்ப வாங்குவார் (அ) 
 ேதைவயானைத மறந் வி வார்) 

 

7. ட் ற்கு ெவளிேய அவர  நடவ க்ைககைள சுயமாகச் ெசய்வதற்கு கிறதா? 
 

 அாிதாக (அ)   ஒ ேபா ம் இல்ைல  சிலேநரம்  ெபா வாக  ெதாியவில்ைல 
(ெபா வாக உதவியில்லாமல்  (அளவாக அத் டன்/அல்ல  (நடவ க்ைககளில் 
நடவ க்ைககைள வழக்கமாக, உ-ம். அர்த்த ள்ள பங்கு 
ேமற்ெகாள்ள யா ) ேகாயில் அல்ல   ெப தல் உ-ம்.வாக்களித்தல்) 
 கூட்டங்களில் ேமம்ேபாக்காக கலந்  
 ெகாள்வ , அழகு நிைலயங்க க்குச் ெசல்வ ) 

 

8. கு ம்பத்தினர் ட் ற்கு ெவளிேய ச தாய நிகழ்ச்சிக க்கு அவர்  
அைழத் ச் ெசல்லப்பட் க்கிறாரா?  ஆம்   இல்ைல 
இல்ைல என்றால் ஏன் இல்ைல?  ____________________________________________________________  

 
9. ஆய் க்குட்ப பவாின் நடத்ைதைய யதார்த்தமாகக் கவனிப்பவர் அவர்  

ேநா ற்றதாக நிைனப்பாரா?  ஆம்   இல்ைல 
 
10. நர் ங் ேஹாமில்,  ச க நிகழ்ச்சிகளில் அவர் நல்லப  பங்கு  

ெகாள்கிறாரா (சிந்திப்ப )?  ஆம்   இல்ைல 
 

க்கியமான : 
ஆய் க்குட்ப பவர், ச க நடவ க்ைககளில் எந்த அள க்கு பாதிப்பைடந் ள்ளார் என்பைத மதிப்பி வதற்கு 
ேபாதிய தகவல் கிைடத் ள்ளதா? 

இல்ைல என்றால் ேம ம் ஆராய்க. 
ச க விவகாரங்கள்:  ேகாயி க்குச் ெசல் தல், நண்பர்கள் அல்ல  கு ம்பத்தினைரக் காணச் ெசல் தல், 
அரசியல் நடவ க்ைககள், வழக்கறிஞர் சங்கம் ேபான்ற ெதாழில்சார் அைமப் கள், மற்ற ெதாழில்சார் கு க்கள், 
ச தாய மன்றங்கள், ேசைவ அைமப் கள், கல்வி நிகழ்ச்சிகள் ேபான்றைவ. 

* இந்த களத்தில் ஆய் க்குட்ப பவர் எந்த அள க்குச் ெசயல்பட கிற  என்ப  பற்றி விளக்குவதற்கு, 
ேதைவயி ந்தால், தய ெசய்  குறிப் கைளச் ேசர்க்க ம். 
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தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய  மற் ம் ெபா ேபாக்கு குறித்த ேகள்விகள்: 
 

1a. ட்  ேவைலகைளச் ெசய்வதில் அவ ைடய திறனில் ஏற்பட் ள்ள மாற்றங்கள் என்ன? _______________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

1b. இப்ேபா ம் எைத அவரால் நன்றாகச் ெசய்ய ம்? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2a. ெபா ேபாக்குகைளச் ெசய்வதில் அவ ைடய திறனில் ஏற்பட் ள்ள மாற்றங்கள் என்ன? ___________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2b. இப்ேபா ம் எைத  அவரால் நன்றாகச் ெசய்ய ம்? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3.  நர் ங் ேஹாமில் இ க்கும்ேபா , அவரால் எைத ேமற்ெகாண்  நன்றாக ெசய்ய யவில்ைல (  
மற் ம் ெபா ேபாக்கு)? ___________________________________________________________________________ 

 
தினசாி நடவ க்ைககள் (Blessed): 
 இழப்  இல்ைல மிகுந்த இழப்  
4.   ட்  ேவைல ெசய்வதில் அவ ைடய திறன் 0 0.5  1 

தய ெசய்  விவாிக்க ம்:  __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
5.   ட்  ேவைலகைள ெசய்வதில் அவர  அளைவத் தய ெசய்  குறிப்பிட ம்: 

(ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத க்க ம்.  தகவல் அளிப்பவைர ேநர யாகக் ேகட்க ேவண் யதில்ைல.) 
 ேவைலைய அர்த்தம் எ மின்றி ெசய்ய கிற . 

(ப க்ைகையச் சீர்ப த் வ  ேபான்ற எளிய ேவைலகைள ம் அதிகமான அள  
ேமற்பார்ைவ டன்தான் ெசய்ய கிற ) 

 வைரய க்கப்பட்ட சில ேவைலகைள மட் ேம ெசய்ய கிற . 
(சிறிதள  ேமற்பார்ைவ டன், பாத்திரங்கைளப் ேபா மான அள  சுத்தமாகக் க வ ம், 
ேமைஜையச் சாிெசய்ய ம் கிற ) 

 சிலேவைலகைளச் சுயமாகச் ெசய்ய கிற . 
(ேவக்குவம் கிளீனர் ேபான்ற க விகைளக் ைகயாள கிற ; எளிைமயான உணைவத் தயாாிக்க 

கிற ) 
 வழக்கமான ேவைலகைளச் ெசய்ய கிற  ஆனால் எப்ேபா ம் ேபால அல்ல. 

 வழக்கமான ேவைலகைள எப்ேபா ம் ேபாலச் ெசய்ய கிற . 
 

க்கியமான : 
ஆய் க்குட்ப பவர்,  மற் ம் ெபா ேபாக்கு நடவ க்ைககளில் எந்த அள க்கு 
பாதிப்பைடந் ள்ளார் என்பைத மதிப்பி வதற்கு ேபாதிய தகவல் கிைடத் ள்ளதா? 
இல்ைல என்றால் ேம ம் ஆராய்க. 

ட் ல் ெசய் ம் ேவைலகள்:  சைமப்ப , சலைவெசய்வ , சுத்தப்ப த் வ , மளிைக ெபா ட்கள் 
வாங்குவ , குப்ைபைய ெவளிேய ெகாண்  ெசல்வ , ேதாட்டேவைல ெசய்வ , எளிைமயான 
பராமாிப் ேவைல ெசய்வ , மற் ம் ட் ல் எளிய ப பார்ப்  ேவைலகைளச் ெசய்வ  
ேபான்றைவ. 
ெபா ேபாக்குகள்:  ைதயல்ேவைல, வண்ணம் தீட் தல், ைகவிைனப்ெபா ட்கள், ப ப்ப , 
வி ந் க்கைழப்ப , ைகப்படக்கைல, ேதாட்டேவைல, திைரயரங்கம் அல்ல  இைசநிகழ்ச்சிக்குச் 
ெசல்வ , மரேவைல, விைளயாட் களில் பங்கு ெகாள்வ . 
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தகவல் அளிப்பவாிடம் ேகட்கேவண் ய சுய பராமாிப்  குறித்த ேகள்விகள்: 
 
* கீழ்கண்ட விஷயங்களில் அவர  த்தித் திறன் குறித்  உங்கள் மதிப்பீ  என்ன: 

 
A.   ஆைட அணிதல் (Blessed) 

 0 உதவியில்லாமல்  
 1 எப்ேபாதாவ  

 மாற்றிப்ேபாடப் பட்ட ெபாத்தான்கள், மற் ம் இ  ேபான்றைவ 
 2 தவறான வாிைச ெபா வாக மறந் வி ம் விஷயங்கள் 
 3 ஆைட அணிந்  ெகாள்ள யா  

 
B.   குளித்தல், ய்ைமயாக சிங்காாித் க் ெகாள் தல் 

 0 உதவியில்லாமல் 
 1 யாராவ  ெசால்ல ேவண் ம் 
 2 சில ேநரம் உதவி ேதைவ 
 3 எல்லா ேநர ம் அல்ல  கிட்டதட்ட  எல்லா ேநர ம் உதவி ேதைவ 

 
C.   உண ப் பழக்கங்கள் 

 0 சுத்தமாக; சாியான உபகரணங்கள் 
 1 குழப்பமாக; கரண்  
 2 சாதாரண திட உண ப்ெபா ட்கள் 
 3 ைமயாக ஊட்ட ேவண் ம் 

 
D.   மலம்ஜலம் கட் ப்பா  (Blessed) 

 0 இயல்பாக ைமயான கட் ப்பா  
 1 எப்ேபாதாவ  ப க்ைகைய நைனத்தல் 
 2 அ க்க  ப க்ைகைய நைனத்தல் 
 3 இரண்  பங்கு கட் ப்பா ன்ைம 

* ஆய் க்குட்ப பவாின் சுய பராமாிப்  ன்பி ந்த அளைவவிட குைறந்தி ந்தால், யாராவ  எ த் ச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியம் இல்ைல 
என்றா ம் ெபட் -மதிப்ெபண்  1 ெகா க்கலாம். 
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ஆய் க்குட்ப பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ஞாபகசக்தி குறித்த ேகள்விகள்: 
 
1. உங்க க்கு ஞாபகசக்தி அல்ல  சிந்திப்ப  சம்பந்தமான 

பிரச்சிைனகள் எைவ ம் இ க்கின்றனவா?   ஆம்   No 
 

2. சிறி  ேநரத் க்கு ன் உங்கள் (வாழ்க்ைகத் ைணவர் தலாேனார்), சமீபத்தில் உங்க க்கு ஏற்பட்ட சில 
அ பவங்கைளப் பற்றி என்னிடம் கூறினார். உங்களால் அவற்ைறப் பற்றி  என்னிடம் ெகாஞ்சம் 
கூற மா?  (நிகழ்ச்சி நடந்த இடம், நடந்த ேநரம், பங்கு ெபற்றவர்கள், எவ்வள  ேநரம் நிகழ்ச்சி 
நடந்த , எப்ேபா  ந்த  மற் ம் ேநாயாளி அல்ல  பங்கு ெபற்ற மற்றவர்கள் எப்ப  அந்த இடத்ைத 
ெசன்  அைடந்தனர் ேபான்ற விவரங்கைள ேதைவயி ந்தால் நிைன ப த்த ம்.) 

 
 1 வாரத்திற்குள் 

1.0 - ெப மள  சாி __________________________________________________________________ 

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - ெப மள  தவ  ________________________________________________________________  
 
 1 மாதத்திற்குள் 
1.0 - ெப மள  சாி  ________________________________________________________________  

0.5  _________________________________________________________________________ 

0.0 - ெப மள  தவ  ________________________________________________________________  
 
 

3. சில நிமிடங்க க்கு நிைனவில் ைவத் க்ெகாள்வதற்காக நான் உங்க க்கு ஒ  ெபயர் மற் ம் கவாிையக் 
ெகா ப்ேபன்.  இந்த ெபயைர ம் கவாிைய ம் நான் ெசான்னபின் தி ப்பிச் ெசால்ல ம்:  
(வார்த்ைதகைளச் சாியாகத் தி ப்பிச் ெசால் ம் வைர அல்ல  அதிகபட்சம் ன்  யற்சிகள் வைர 
மீண் ம் கூற ம்.) 
 
கூ கள் 1 2 3 4 5 

 பழனி ேவலன், 18 ேமல தி, சிதம்பரம் 
 பழனி ேவலன், 18 ேமல தி, சிதம்பரம் 
 பழனி ேவலன், 18 ேமல தி, சிதம்பரம் 
 

(ஒவ்ெவா  யற்சியி ம் சாியாக தி ப்பிக் கூறப்பட்ட கூ கைள அ க்ேகா ட ம்.) 
 
4. நீங்கள் எப்ேபா  பிறந்தீர்கள்?______________________________________________________________________ 
 
5. நீங்கள் எங்கு பிறந்தீர்கள்? _________________________________________________________________________ 
 
6. நீங்கள் கைடசியாகப் ப த்த பள்ளி எ ? 

ெபயர்:_____________________________________________________________________________________________ 
 
இடம்: _______________________________________  வகுப் :_________________________________________ 
 

7. உங்கள் பிரதான ெதாழில்/ேவைல எ  (அல்ல  ேவைலக்குச் ெசல்லாமல் இ ந்தால் வாழ்க்ைகத் 
ைணவாின் ேவைல)? ________________________________________________________________________ 

 

8. நீங்கள் கைடசியாகப் பார்த்த ெபாிய ேவைல எ  (அல்ல  ேவைலக்குச் ெசல்லாமல் இ ந்தால் வாழ்க்ைகத் 
ைணவாின் ேவைல)? 

 

9. நீங்கள் (அல்ல  வாழ்க்ைகத் ைணவர்) எப்ேபா  பணியில் இ ந்  ஓய்  ெபற்றீர்கள்? ஏன்? 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
10. நிைனவில் ெகாள்வதற்கு நான் கூறிய ெபயைர ம் கவாிைய ம் தி ப்பிக் கூ ங்கள்: 
 
 கூ கள் 1 2 3 4 5 

 பழனி ேவலன், 18 ேமல தி, சிதம்பரம் 
 

(சாியாக தி ப்பிக் கூறப்பட்ட கூ கைள அ க்ேகா ட ம்.) 
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ஒவ்ெவா  ேகள்விக்கும் ஆய் க்குட்ப பவாின் பதிைல அேத வார்த்ைதகளில் பதி  ெசய்ய ம்  
 
1. இன்ைறய ேததி என்ன?  சாி   தவ  

______________________________________________________________ 

2. இன்ைறய கிழைம என்ன?   சாி  I தவ  

______________________________________________________________ 

3. இப்ேபாைதய மாதம் என்ன?   சாி  I தவ  

______________________________________________________________ 

4. இப்ேபாைதய வ டம் என்ன?  சாி  தவ  
______________________________________________________________ 

5. இந்த இடத்தின் ெபயர் என்ன?  சாி   தவ  
______________________________________________________________ 

6. நாம் எந்த ஊாில் அல்ல  நகரத்தில் இ க்கிேறாம்?  சாி   தவ  
______________________________________________________________ 

7. இப்ேபா  ேநரம் என்ன?  சாி  தவ  
______________________________________________________________ 

8. தகவல் அளிப்பவர் யார் என்  ஆய் க்குட்ப பவ க்குத் ெதாி மா  
(உங்கள் கணிப்பில்)?  சாி  தவ  

______________________________________________________________ 
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ஆய் க்குட்ப பவாிடம் ேகட்கேவண் ய ஆராய்ந்  ெசய்தல் மற் ம் பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்தல் குறித்த 
ேகள்விகள்: 
 

குறிப் க்கள்:  ஆய் க்குட்ப பவாின் ஆரம்ப பதில் 0  மதிப்ெபண் ெபறவில்ைல என்றால், ேகள்விக்கு 
ஆய் க்குட்ப பவாின் மிகச் சிறப்பான ாிந் ெகாள் தைல அறிய, ேமற்ெகாண்  அ த்தமாகக் ேகட்க ம். 
ெபாி ம் ெந க்கமான பதிைல வட்டமிட ம். 

 

ஒற் ைமகள்: 
 

உதாரணம்:  "ெபன்சி ம் ேபனா ம் எந்த வைகயில் ஒத்தி க்கின்றன?” (எ  ெபா ட்கள்) 
 

“இந்த ெபா ட்கள் எந்த வைகயில் ஒத்தி க்கின்றன?"  
 ஆய் க்குட்ப பவாின் பதில் 
 
1. டலங்காய்.....கத்தாிக்காய் ___________________________________________  

(0 = காய்கறிகள்) 
(1 = சாப்பி ம் உண கள், உயி ள்ள ெபா ட்கள், சைமக்கலாம், மற் ம் பிற) 
(2 = ெபா த்தமில்லாத பதில்கள்; ேவ பா கள்; அைவகைள வாங்கு) 

 

2. ெடஸ்க்…… த்தக அலமாாி ___________________________________________  
(0 = மரச்சாமான்கள், அ வலக சாமான்கள்; இரண் ம் த்தகங்கள் ைவக்கலாம்) 
(1 = மரம், கால்கள்) 
(2 = ெபா த்தமில்லாதைவ; ேவ பா கள்) 

 

ேவ பா கள்: 
 

உதாரணம்: "சர்க்கைரக்கும் வினிக க்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?”   (இனிப்  மற்ற  ளிப் ) 
 

“இந்த இனங்க க்கு இைடயில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? " 
 ஆய் க்குட்ப பவாின் பதில் 
 

3. ெபாய்……தவ  ___________________________________________  
(0 = ஒன்  அறிந்  ெசய்வ , ஒன்  அறியாமல் ெசய்வ ) 
(1 = ஒன்  ெகட்ட , மற்ற  நல்ல  – அல்ல  ஒன்ைற மட் ம் விவாிப்ப ) 
(2 = ேவ  எ ம், ஒற் ைமகள்) 

 

4. ஆ ……வாய்க்கால் ___________________________________________  
(0 = இயற்ைகயான  - ெசயற்ைகயான ) 
(2 = ேவ  எ ம்) 

 

கணக்குகள்: 
 

5. ஒ  பாய்க்கு எத்தைன 5 ைபசாக்கள்?  சாி   தவ  
 

6. 6.75 பாய்க்கு எத்தைன கால் பாய்கள்?  சாி   தவ  
 

7. 20 இல் இ ந்  3  ஐக் கழிக்க ம், திய எண்ணி ந்  
ஒவ்ெவா  ைற ம் இப்ப  3 ஐக் கைடசி வைர கழிக்க ம்  சாி  தவ  

 
ஆராய்ந்  ெசய்தல்: 
 
8. ன்பின் ெதாியாத நகரத் க்கு வந்தி க்கும் ேபா ,  நீங்கள் பார்க்க வி ம் ம் நண்பைர எப்ப   

கண் பி ப்பீர்கள்? 
 (0 = ெதாைலேபசி த்தகம், நகரத்தின் கவாி த்தகத்தில் யற்சி, நகரமன்ற அ வலகத்தில் கவாி த்தகம் 
 ேகாரல்; இரண்  ேப க்கும் ெபா வான நண்பைர அைழப்ப ) 
(1 = காவல் ைற உதவி ேகாரல், ெதாைலேபசி அ வலைர ேகட்ப  (வழக்கமாக கவாி தரமாட்டார்) 
(2 = ெதளிவான பதி ல்ைல) 

 
9. ஆய் க்குட்ப பவாின் திறனிழப்  மற் ம் வாழ்க்ைக நிைல பற்றிய மதிப்பீ ம், அவர் இந்த ஆய்விற்கு ஏன் 

வந்தி க்கிறார் என்ற ாித ம் (ஏற்கனேவ மதிப்பிட் ந்தா ம், இங்கு மதிப்பி க): 
  நல்ல ஆழமான   ஓரள  ஆழமான   சிறிதள  ஆழமான 
 ாிதல் ாிதல் ாிதல் 
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ேநர்காணல் ெசய்பவாின் இனிஷியல்:  I__I I__I I__I 
 
பிாி  த்தி சுவாதீனம் 

குைறதல் இல்ைல 
 

CDR 0 

உ திெசய்யப்படாத 
அல்ல  

ஒத்திைவக்கப்பட்ட 
வியாதிகண்டறிதல் 

CDR 0.5 

ேலசான த்தி 
சுவாதீனம் குைறதல் 

 
CDR 1 

மிதமான த்தி 
சுவாதீனம் குைறதல் 

 
CDR 2 

க ைமயான த்தி 
சுவாதீனம் குைறதல் 

 
CDR 3 

ஞாபகசக்
தி 

ஞாபகசக்தி 
இழப்பில்ைல 
அல்ல  ேலசான 
நீ த்தில்லாத 
ஞாபகமறதி 

மிதமான  
நீ த்த 
ஞாபகமறதி; 
நிகழ்ச்சிகைள 
ஓரள  
நிைன கூர்தல்; 
க ைமயற்ற 
ஞாபகமறதி 

மிதமான 
ஞாபகசக்தி 
இழப் ; சமீபத்திய 
நிகழ் கைள 
ைவத்  நன்றாக 
அைடயாளம் 
காணக்கூ ய ; 
குைறபா  தினசாி 
நடவ க்ைககளில் 
குறிக்கி கின்ற  

க ைமயான 
ஞாபகசக்தி 
இழப் ; மிக ம் 
அறிந்த 
விஷயங்கள் 
மட் ம் நிைனவில் 
உள்ளன; திய 
விஷயம் 
விைரவாக 
இழக்கப் 
ப கின்ற  

க ைமயான 
ஞாபகசக்தி 
இழப் , 
விஷயங்கள், 
ெதாடர்பின்றி 

ண் ண்டாக 
மட் ேம 
நிைனவில் 
உள்ளன 

 0  0.5  1  2  3  
ேநரம், 
இடம், 
மற் ம் 
ெதாடர்

ைற 
பற்றிய 
உணர்  

ைமயான 
ேநரம், இடம், 
மற் ம் 
ெதாடர் ைற 
பற்றிய உணர்  

ேநரங்க க்கிைட
யிலான 
ெதாடர் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட 
ேலசான சிரமத்ைத 
தவிர ைமயான 
இடம், மற் ம் 
ெதாடர் ைற 
பற்றிய உணர்  
 

ேநரங்க க்கிைட
யிலான 
ெதாடர் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட 
மிதமான சிரமம்; 
ஆய்வின் ேபா  
இடம் பற்றிய 
உணர்  
இ ந்த ; ஆனால் 
ேவ  எங்காவ  
இடம் பற்றிய 
உணர்  இல்லா  
இ க்கலாம் 

ேநரங்க க்கிைட
யிலான 
ெதாடர் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட 
க ைமயான 
சிரமம்; 
வழக்கமாக ேநர 
உணர்  இல்ைல ,
அ க்க  இட 
உணர்  இல்ைல 

நபைரப் பற்றிய 
உணர்  மட் ம் 

 0  0.5  1  2  3  
ஆராய்ந்  

ெச
ய்தல் 
மற் ம் 
பிரச்சி
ைனகைள
த் தீர்த்தல் 

தினசாி 
பிரச்சிைனகைள 
நன்றாக தீர்க்க 

கிற  கடந்த 
காலச் 
ெசயல்பாட்ைட 
ைவத் ப் 
பார்க்கும்ேபா  
ஆராய்ந்  

ெசய்தல் 
நன்றாக உள்ள  

பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்த்தல், 
ஒற் ைமகள், 
மற் ம் 
ேவற் ைமகைளக் 
காண்பதில் 
ேலசான பாதிப்  
மட் ேம 

பிரச்சிைனகள் ,
ஒற் ைமகள், 
மற் ம் 
ேவற் ைமகைள 
ைகயா வதில் 
மிதமான சிரமம்; 
ச காீதியான 
ஆராய்ந்  

ெசய்தல் 
வழக்கம்ேபால 
இ க்கிற  

பிரச்சிைனகள், 
ஒற் ைமகள், 
மற் ம் 
ேவற் ைமகைள 
ைகயா வதில் 
தீவிரமான 
பாதிப் ; 
ச காீதியான 
ஆராய்ந்  

ெசய்தல் 
வழக்கமாக 
பாதிப்  
அைடந் ள்ள  

ஆராய்ந்  
ெசய்ய, 

அல்ல  
பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்க 

யவில்ைல 

 0  0.5  1  2  3  
ச க 
விவகாரங்
கள் 

ேவைலயில், 
கைடக்குச் 
ெசல்வதில், 
வியாபாரம் 
மற் ம் நிதி 
விவகாரங்களில், 
தன்னார்வ & 
ச கக் கு க்களில் 
வழக்கமான 
அளவில் சுயமாகச் 
ெசயல்பட 

கின்ற  

இந்த 
நடவ க்ைககளில் 
ேலசான பாதிப்  

இந்த 
நடவ க்ைககள் 
சிலவற்றில் 
இன்ன ம் 
ஈ பட்ட 
ேபாதி ம், இந்த 
நடவ க்ைககளில் 
சுயமாகச் 
ெசயல்பட 

யவில்ைல; 
சாதாரணமாகப் 
பார்க்கும் ேபா  
இயல்பாக 
இ ப்ப  ேபாலத் 
ேதான் கிற  

ட் ற்கு 
ெவளிேய 
சுயமாகச் 
ெசயல்ப ம் 
பாசாங்கு இல்ைல 
கு ம்ப ட் ற்கு 
ெவளிேய 
நிகழ்ச்சிக க்கு 
அைழத் ச் 
ெசல்வதற்குப் 
ேபா மான 
அள க்கு நன்றாக 
இ ப்ப  ேபாலத்  
ேதான் கிற  

ட் ற்கு 
ெவளிேய 
சுயமாகச் 
ெசயல்ப ம் 
பாசாங்கு இல்ைல 
கு ம்ப ட் ற்கு 
ெவளிேய 
நிகழ்ச்சிக க்கு 
அைழத் ச் 
ெசல்ல யாத  
அள க்கு 
ேநா ற்  
இ ப்ப  ேபாலத் 
ேதான் கிற  
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 & 
ெபா
ேபாக்குக
ள் 

ட் ல் 
வாழ்க்ைக ,
ெபா ேபாக்குக
ள்  ,மற் ம்  
அறி  
சம்பந்தப்பட்ட 
ஈ பா கள் 
நன்றாக உள்ளன 

ட் ல் 
வாழ்க்ைக, 
ெபா ேபாக்குக
ள், மற் ம் அறி  
சம்பந்தப்பட்ட 
ஈ பா களில் 
ேலசான பாதிப்  

ட் ல் 
ெசயல்ப வதில் 
ேலசான ஆனால் 
நிச்சயமான 
பாதிப் ; அதிக 
சிரமமான 
ேவைலகள் 
தவிர்க்கப்பட்டன; 
அதிக சிக்கலான 
ெபா ேபாக்குக
ள் & ஈ பா கள் 
தவிர்க்கப்பட்டன 

எளிதான 
ேவைலகள் 
மட் ேம 
ெசய்யப்ப கின்ற
ன; மிக ம் 
வைரய க்கப்பட்
ட ஈ பா கள், 
ேமாசமான 
தக்கைவத்தல் 

ட் ல் 
குறிப்பிடத்தக்க 
ெசயல்பா கள் 
எைவ ம் இல்ைல 

 0  0.5  1  2  3  
சுய 
பராமாிப்  

சுய பராமாிப்ைப  ைமயாக 
ேமற்ெகாள்ள ம் 

யாராவ  எ த்  
ெசால்ல 
ேவண் ம் 

ஆைட அணிய, 
ய்ைமயாக 

இ க்க, தன  
உைடைமகைள 
ைவத்தி க்க 
உதவி ேதைவ 

சுய பராமாிப்பிற்கு 
அதிகமான உதவி 
ேதைவ; அ க்க   
மலஜலம் 
கட் ப்பா த்த 
இயலாைம 

 0  1  2  3  
Hugues CP, Berg L, Danziger WL et al: A new clinical scale for the staging of dementia. British Journal of Psychiatry 1982 ; 140 : 566-572.  ம த் வாீதியான த்தி சுவாதீனம் 
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