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 باسالم
 .پاسخ دهیدها به طور دقیق  لطفاً با در نظر گرفتن وضعیت خود در طی یک ماه گذشته به پرسش

 اید که تمرکز الزم را در انجام کارهاي خویش داشته باشید؟ ـ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده1
□خیلی کمتر از معمول           □کمتر از معمول                  □مطابق معمول               □بهتر از معمول 

 اید؟ خوابی شده خاطر نگرانی دچار بیـ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به 2
□خیلی بیشتر از معمول              □کمی بیشتر از معمول                □نه بیشتر از معمول              □اصالً 

 اید؟ کنید که فرد مفیدي بوده ـ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس می3
□خیلی کمتر از معمول               □کمتر از معمول               □لمطابق معمو               □بیشتر از معمول

 اید؟ ل را داشتهئگیري درباره مسا ـ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم4
□خیلی کمتر از حد معمول         □کمتر از معمول             □مطابق معمول             □بیشتر از حد معمول

 اید؟ ماً تحت فشار بودهئـ آیا از یک ماه گذشته دا5
□خیلی بیشتر از معمول                □کمی بیشتر از معمول                □نه بیشتر از معمول             □اصالً

 اید بر مشکالت خود غلبه کنید؟ کنید نتوانسته ـ آیا از یک ماه گذشته احساس می6
□خیلی بیشتر از معمول                 □کمی بیشتر از معمول               □نه بیشتر از معمول             □اصالً

 اید که از زندگی روزمره خود لذت ببرید؟ ـ آیا از یک ماه گذشته قادر بوده7
□خیلی کمتر از معمول              □کمتر از معمول               □مطابق معمول                □بیشتر از معمول

 اید که با مشکالت خود مواجه شوید؟ ـ آیا از یک ماه گذشته قادر بوده8
□خیلی کمتر از معمول              □کمتر از معمول               □مطابق معمول                □بیشتر از معمول

 اید؟ افسردگی داشتهـ آیا از یک ماه گذشته احساس ناخشنودي و 9
□خیلی بیشتر از معمول                □کمی بیشتر از معمول             □نه بیشتر از معمول             □ اصالً

 اید؟ ـ آیا از یک ماه گذشته اعتماد خود را از دست داده10
□خیلی بیشتر از معمول                □کمی بیشتر از معمول              □نه بیشتر از معمول           □اصالً 

 اید؟ کنید فرد غیرمفیدي بوده ـ آیا از یک ماه گذشته فکر می11
□خیلی بیشتر از معمول                □کمی بیشتر از معمول             □نه بیشتر از معمول            □اصالً 

 است؟  ا بودهوفق مراد شم کنید همه چیز بر ـ آیا از یک ماه گذشته احساس می12
□خیلی کمتر از معمول             □کمتر از معمول             □مطابق معمول              □بیشتر از معمول


