
 

 

Original measure translated for EPINET by the EPINET National Data Coordinating Center 

 والمتابعة األساسیة التقییمات 1 2021 فبرایر 26

ARABIC 

  تاریخ  التنفیذ    رقم ھویة العضو

 األعراض 
 االجراءات الذاتیة من قبل العضو

 مؤشر أعراض كولورادو المعدل
التي واجھت فیھا مشاكل معینة یرجى التفكیر في عدد المرات . فیما یلي قائمة بالمشاكل التي یواجھھا األشخاص أحیاًنا

لكل مشكلة، یرجى اختیار إجابة واحدة تصف على أفضل وجھ عدد . ومدى إنزعاجك أو توترك نفسیاً خالل الشھر الماضي
 .المرات التي واجھة فیھا المشكلة خالل الثالثین یوًما الماضیة

كم مرة واجھت  فییھا المشكلة في الثالثین یوًما 
 رة خالل الشھرم وال مرة الماضیة؟

عدة مرات خال  
 الشھر

عدة مرات 
 خالل األسبوع

على األقل 
 كل یوم

غیر 
 مسجل

ال 
 أعرف

كم مرة شعرت فیھا بالتوتر أو التشنج أو  .1
 القلق أو اإلحباط أو الخوف؟

0. 1. 2. 3. 4.   

   .4 .3 .2 .1 .0 كم مرة شعرت باالكتئاب؟ .2

   .4 .3 .2 .1 .0 كم مرة شعرت بالوحدة؟ .3

تصورت "كم مرة أخبرك اآلخرون أنك  .4
 ؟"شككت بھا"أو " أشیاء بعیدة عن الحقیقة

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة سمعت أصواتًا أو سمعت ورأیت  .5
 أشیاء لم یعتقد اآلخرون أنھا كانت موجودة؟

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة واجھت صعوبة في اتخاذ قرار  .6
المكان الذي ترید بشأن شيء ما، مثل تحدید 

الذھاب إلیھ أو ما الذي ستفعلھ، أو كیفیة حل 
 مشكلة ما؟

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة واجھت صعوبة في التفكیر بشكل  .7
واضح أو التركیز على شيء كنت بحاجة 

مثل القلق الشدید أو التفكیر في (إلى القیام بھ 
المشاكل لدرجة أنك ال تستطیع تذكرھا أو 

 ؟)أشیاء أخرىالتركیز على 

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة شعرت أن سلوكك أو أفعالك كانت  .8
 غریبة أو مختلفة عن سلوك اآلخرین؟

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة شعرت بأنك في مكان غریب أو أنك  .9
 ال تتفق مع اآلخرین؟

0. 1. 2. 3. 4.   

   .4 .3 .2 .1 .0 كم مرة نسیت أشیاء مھمة؟ .10

كم مرة واجھت مشاكل في التفكیر بسرعة  .11
 ؟)أفكارك سریعة التغیر(

0. 1. 2. 3. 4.   



  رقم ھویة العضو 

  : تاریخ التنفیذ

كم مرة واجھت  فییھا المشكلة في الثالثین یوًما 
 رة خالل الشھرم وال مرة الماضیة؟

عدة مرات خال  
 الشھر

عدة مرات 
 خالل األسبوع

على األقل 
 كل یوم

غیر 
 مسجل

ال 
 أعرف

كم مرة شعرت بالشك أو  تصور األشیاء  .12
 المخیفة البعیدة عن الحقیقة؟

0. 1. 2. 3. 4.   

كم مرة شعرت برغبة في إیذاء نفسك أو قتل  .13
 نفسك؟

0. 1. 2. 3. 4.   

إیذاء شخص كم مرة شعرت بالرغبة في  .14
 آخر بشكل خطیر؟

0. 1. 2. 3. 4.   
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