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  ..........................................: التاريخ .........................................................................................: االسم
  

   ...الفاضلة أختي .. الفاضل أخي
 ثم تقانإو بتمعن العبارات من مجموعة آل )ئي(تقرأ نأ منك المرجو . العبارات من مجموعات على االستبيان هذا يشتمل
 اليوم ذلك في بما ( الماضي سبوعاأل خالل بها )ين(تشعر آنت التي الحالة تمامًا تصف التي العبارة مجموعة آل من تنتقي
 نكأ يعني ) صفر ( الرقم نأ مالحظة مع )تيها(اخترتها التي العبارة يمين على المكتوب الرقم حول دائرة )ي(ضع ) . اليالح

   .)ة(وطبيعي )ة(عادي نكأو جيدة بحالة )ين(تتمتع
  

   .حداهاإ )ي(تختار أن قبل عبارة آل قراءة من )ي(تأآد
   .والحزن بالهم شعرأ ال – صفر  -1

  .والحزن همال من بشيء شعرأ -1
  .الحالة هذه من الخروج علّي الصعب ومن الوقت معظم والحزن بالهم شعرأ -2
  . االطالق على السعادة وأ بالفرح شعرأ وال الوقت طوال والحزن بالهم شعرأ -3

  
   .المستقبل بخصوص )ة(متشائم لست أنا – صفر  -2

   .مشجع غير المستقبل بأن شعرأ -1
   .االهتمام يستحق أو المستقبل في يهإل تطلعأ شيء يوجد ال بأنه شعرأ -2
   .حياتي في شيء أي في تقدم يحدث ولن . المستقبل من التام باليأس شعرأ -3

  
   .بالفشل شعرأ ال – صفر  -3

   .عادي شخص أي من اآثر فشلت بانني شعرأ -1
   .والفشل العثرات من الكثير فيها أجد الماضية حياتي ليإ تطلعت آلما -2
   .دور أو مهمة بأي القيام في تمامًا )ة(فاشل نيأب شعرأ -3

  
  .بها القيام تعودت التي األشياء عن )ة(وراضي )ة(قانع أنا – صفر  -4

   .بها القيام تعودت التي األشياء في آالسابق متعة أجد ال -1
  .الحاضرة حياتي في الحقيقية المتعة أو التام بالرضا شعرأ ال -2
  . حولي شيء آل من والملل الرضا بعدم شعرأ -3

  
   .عادة نفسي وتأنيب بالذنب شعرأ ال – صفر  -5

   .الوقت بعض بالذنب شعور لدي -1
   .الوقت معظم ، النفس وتأنيب بالذنب الشعور ينتابني -2
   .الوقت طوال النفس وتأنيب بالذنب شعرأ -3

  
   .العقاب ستحقأ بأنني شعرأ ال – صفر  -6

   . بي يحل قد عقابًا وآان شعرأ -1
  .ُأعاقـَب أن توقعأ -2
   .ُأعاقـَب بالفعل أنني شعرأ -3

  
   .نفسي في خاب قد أملي بأن شعرأ ال – صفر  -7

   .نفسي في خاب قد أملي بأن شعرأ -1
   .نفسي من باإلشمئزاز شعرأ -2
   .نفسي آرهأ -3

  
  
  



   .عادي شخص أي من أسوأ بأنني شعرأ ال – صفر  -8
   .وأخطائي لضعفي نفسي نقدأ -1
   .أخطائي على الوقت معظم نفسي لومأ -2
   .لي حدث سيء شيء آل على ارباستمر نفسي لوم -3

  
   .حياتي من للخالص فكارأ وأ رغبات تراودني ال – صفر  -9
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   .لي خيرًا ذلك في آان نإ بنهايتي يعجل نأ حيانًاأ اهللا دعوأ -1
   .بنهايتي لعجي نأ آثيرًا اهللا دعوأ -2
   .الحياة هذه من للخالص حين آل في بالدعاء اهللا على لحُأ -3

  
   .المعتاد من أآثر أبكي ال – صفر  - 10

   .تعودت مما أآثر اآلن أبكي -1
   .الوقت طوال اآلن أبكي -2
   .ردتأ لو حتى ستطيعأ فال اآلن أما ، البكاء على قدرة لي آانت -3

  
   .المعتاد من أآثر غضبأ أنني شعرأ ال – صفر  -11

   .تعودت مما أآثر بسهولة غضبأو نزعجأ -1
   .باستمرار الحالي الوقت في بالغضب شعرأ -2
   .غضبي تثير آانت التي األشياء من إطالقا بالغضب شعرأ ال -3

  
   .باآلخرين االهتمام افقد لم – صفر  -12

   .حياتي في آنت بما بالمقارنة باآلخرين االهتمام )ة(قليل بأني شعرأ -1
   . باآلخرين اهتماماتي معظم فقدت -2
   .حدأ يهمني يعد ولم . باآلخرين اهتمامي فقدت -3

  
   .عليها عتدتإ التي الكفاءة فسبن القرارات تخذأ – صفر  -13

   .تعودت مما أآثر القرارات بتأجيل قومأ -1
   .القرارات اتخاذ في آبيرة صعوبة جدأ -2
   .القرارات اتخاذ على القدرة لدي يعد لم -3

  
   . جذاب غير أو مهمًال أصبح شكلي أن شعرأ ال – صفر  -14

   .جاذبية وأقل سنًا أآبر بدوأ بأني أحيانًا شعور لدي -1
   .جاذبية قلأ يجعلني مظهري في تغير هناك نأ لبًاغا شعرأ -2
   . جذاب وغير مهمل بالفعل شكلي نأ عتقدأ -3

  
   .قبل من بها عملت التي الكفاءة بنفس عملأ نأ ستطيعأ – صفر  -15

   .الجهد من آثيرًا يتطلب شيء أي عمل في البدء نأ شعرأ -1
   .شيء أي عملأ آي بشدة نفسي على للضغط ضطرأ -2
  .يام بأي عمل على وجه اإلطالقال أستطيع الق -3

  
   .تعودت آما جيد بشكل النوم ستطيعأ – صفر  -16

   .قبل من نامأ آنت آما جيدًا نامأ ال -1
   .النوم لىإ العودة في صعوبة جدأ ثم ، المعتاد عن ساعتين او ساعة مبكرًا ستيقظأ -2
   . خرىأ مرة النوم لىإ العودة ستطيعأ وال الفجر قبل ستيقظأ -3

  
   . المعتاد من آثرأ بالتعب شعرأ ال – صفر  -17

  . تعودت مما آثرأ بسرعة بالتعب شعرأ -1
   .تعودت مما آثرأ بسرعة تعبأ -2
   . عمل يأب القيام ستطيعأ ال ننيأ حتى رهاقباإل شعرأ -3

  
  



  
   .السابق في عليه آانت عما للطعام شهيتي تقل لم – صفر  -18

   .السابق من قلأ للطعام شهيتي -1
   . آبير شكلب ضعيفة شهيتي ناآل -2
   . تمامًا معدومة ناآل شهيتي -3

  
   .ملحوظة بصورة مؤخرًا وزني ينقص لم – صفر  -19
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   .جرام آيلو 2 من آثرأ وزني نقص -1
   .جرام آيلو 5 من آثرأ وزني نقص -2
   .جرام آيلو 7 من آثرأ وزني نقص -3
   .ال □ .              نعم □            : )رشاقتي على للمحافظة وزني نقاصإ اتعمد( 

  
   . صحتي على القلقب يشعرني ما هناك ليس – صفر  -20

 خرأت وأ مساكاإل وأ المعدة ضرابإ وأ الماآل وأ وجاعاأل بعض مثل صحية مشكالت لوجود القلق من شيء يراودني -1
   .الشهرية الدورة

    .خرآ شيء أّي في التفكير علّي الصعب ومن الصحية المشكالت بعض بسبب منشغل بالي -2
   .   خرآ شيء أي في التفكير عن العجز لدرجة الصحية مشكالتي بخصوص والتوتر القلق يينتابن -3

  
   . الجنسية رغبتي في تغيير أي هناك ليس – صفر  -21

   .السابق عن قلت الجنس في رغبتي -1
   .السابق عن بكثير قلت الجنس في رغبتي -2
   . الحاضر الوقت في تمامًا بالجنس االهتمام فتقدأ -3

  
  

  : (      )رجاتالد مجموع


