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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

 (D) منتشر اختالالت اضطراب

GAD 10A 
GAD 4A D63 

ةراو ب ا خواهم ااالن مي در با  ، فشمممرا نگراني هري طوالنيز شممم

سم. آير  عصبي  ضطراب ةپر یك ، ةه مدت ترکنون با طول زندگيير ا

شتر سائل روزمره مثل کار ةوب  که اغلب ا قرت  ماه یا بي درباره م

 ير اضطراب کنيد؟ عصبي، احسرس نگراني، فشرا یا خانواده

 

 1..........................رجوع کنید( B)به خير 

 5ةله ....................................................

 
A: ير اضطراب مي  طوالني ترين ب ا  اي که شدر احسرس نگراني، تنش

 ؟کربيد چند مر  ةوب  است
 ]رجوع کنید64Dیا بیشتر است، به سوال  شش ماه A  63Dاگر پاسخ [

 

 

 ----مر 

 
B: باةرا  اموا زندگي ةر هم فرق بااند.  افراب از نظر احسمممرس نگراني

شدر هريي مرنز، آير ترکنون شتر  ةوب با زندگي  ست که خيلي ةي ا

 موقعيت نگران شد  ةرشيد؟از افراب بيگر با هدرن 

 

 

 1.....................رجوع کنید( 1E)به سؤال خير 

 5ةله .......................................................

 
C: ؟طوالني ترين ب ا  نگراني شدر چه مدت ةوب  است 

 ]رجوع کنید E1کمتر از شش ماه است، به سوال  C63Dاگر پاسخ  [

 ----مر 

 

D64 

خواهم باةرا  آن ب ا  شممش مرهه ير ةيشممتر که احسممرس حرال مي

شرا  صبينگراني، ف سوال  ع شه ةوب،  شتر از هدي ضطراب، ةي   ير ا

 کنم. با اين ب ا :

 

GAD 4A 
A: شدر فكر مي ست، يعني آير  شتر از حد ةوب  ا شدر ةي کنيد که نگراني 

 خيلي ةيشتر از افراب بيگر؟

 

 1.......................................................خير 

 5ةله .........................................................

GAD10A 
GAD4B B: آير شدر باةرا  اين اموا، ةيشتر ا زهر نگران ةوبيد؟ 

 

 

 1خير ........................................................

 5..........................................................ةله 

GAD10A 
GAD4D C:  آير ةراي شدر مشكل ةوب که نگراني خوبترن اا کنترل کنيد؟ 

 

 1خير .........................................................

 5...........................................................ةله 
GAD10A 

GAD4D D: شُديد؟شدر عددترً باةرا  چه نوع چيزهريي نگران مي 
 

 _________________________مثرل: 

 چيز بيگري ]اگر مثال صرفاً درباره عالئم خود، اضافه وزن یا دارو و مواد است، بپرسید:[

 نيز ةوب؟

شامل نمیاگر مثال همچنان نگرانی[ سوال  1شود، کد هاي دیگر را  رجوع  1Eداده و به 

 ]کنید.

 1عالئم خوب، اضرفه  زن، باا  ير مواب....

 5چيزهري بيگر...........................................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

GAD 10B 
GAD 4C D65 

سخگو بدهید. 5Dکارت [ سواالت  [ ]را به پا سخش بلی بود، در یک  24تا  1در  هر مورد پا

سوال  ستفاده در  شت کنید 69Dکاغذ براي ا نگر  کنيد.   5Dاالن ةه کرات  ]یاددا

ير عصممبي هري احسممرس نگراني، فشممرا ةعضممي افراب با طول ب ا 

اضممطراب، حرالتي اا تبرةه مي کنند که با اين کرات نوشممته شممد  

ست. حرال مي سرس خواهم باةرا  ب ا ا شه اح شتر از هدي اي که ةي

 کربيد، ةپرسم: ير اضطراب مي  عصبينگراني، فشرا 

شش مرهه ير طوالني شرا  تر که احسرس نگراني،با طول آن ب او  ف

 ير اضطراب باشتيد:   عصبي

 

 
 

 

 
 

 

 

 خير                     ةله

 5...........................    1 قراا ةوبيد؟........................................................................................آير ةي -1 

 5...........................    1 ..........................................عصبي ةوبيد؟.....................................با اپس    -2 

 5...........................    1 ُشديد؟........................................................................................ز ب خسته مي -3 

 5...........................    1 .................................................با تدرکز )حين انبرم کرا( مشكل باشتيد؟.. -4 

 5...........................    1 شُديد(؟ .پذيرتر از معدول ةوبيد )ز بتر از معدول عصبرني ميتحريك -5 

 5...........................    1 باشتيد؟....................................................................باب   انقبرض عضالني  -6 

 5...........................    1 با ةه خواب افتن   ير خواةيدن مشكل باشتيد؟.......................................... -7 

 5...........................    1 زب؟.........................................................................................آير قلبترن تند مي -8 

 5...........................    1 کربيد؟..................................................................................................عرق مي -9 

 5...........................    1 لرزيديد؟......................................................................................................مي -10 

 5...........................    1 شد؟...................................................................................ميبهرنترن خشك  -11 
 

سؤاالت [ سؤال  5، کد 11تا  1اگر هیچ یک از  سؤاالت  1Eنگرفت، به  چهار  11تا  1رجوع کنید. اگر در 

سؤال  5کد  مورد يا بيشتت   سؤال  66Dگرفتند، به  صورت از  را  24تا  12رجوع کنید. در غیر این 

سؤاالت  سید، اما بعد از این که از  سؤال  5کد  چهار مورد، 24تا  1بپر اگر  رجوع کنید. 66Dگرفتند، به 

 ]رجوع کنید. 1Eداشت به سوال  5مورد کد  4کمتر از  24تا  1از سوال 

 

 5...........................    1 باشتيد؟...........................................................................................تنگي نفس  -12 

 5...........................    1 کربيد؟...............................................................................احسرس خفگي مي -13 

 5...........................    1 کربيد؟..............................آير احسرس باب ير نرااحتي با قفسه سينه مي -14 

 5......................  .....  1 احسرس باب ير نرااحتي شكم باشتيد؟......................................................... -15 

 5...........................    1 تهوع باشتيد؟.................................................................................................... -16 

 5...........................    1 ..............................؟..............ير چشدترن سيرهي مي افت سرگيبه باشتيد -17 

 5...........................    1 کربيد که خوبترن ير اشيرء اطرافترن غير اقعي هستند؟...............فكر مي -18 

ترسمميديد که مبربا کنترل خوب   عقلترن اا از بسممت ةدهيد   ير از آير مي -19 

 ةر يد؟.......................................................................................................حرل 

 

1    ...........................5 

 5...........................    1 از اين که مدكن ةوب ةديريد،  حشت باشتيد؟............................................ -20 

 5...........................    1 کربيد؟.......................................................احسرس گرگرفتگي ير سرمر مي -21 

 5......  .....................  1 افتگي با ةدنترن باشتيد؟............احسرس سوزن سوزن شدن ير خواب -22 

 5...........................    1 کربيد چيزي با گلويترن است؟..........................................آير احسرس مي -23 

 5...........................    1 پريديد؟..........................................................آير با اثر ترس ز ب از جر مي -24 

 

 ]رجوع کنید. 1Eمورد عالمت زده شده، به سؤال  4اگر کمتر از [
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

GAD 10D 
GAD 4F D66  ير اضطراب  عصبينگراني، فشرا  هري طوالنيبا ةراو ب ا آير شدر

ضي از نرااحتي ست   هم چنين هنگرمي که ةع شد  با فهر هري ذکر 

 کربيد؟ اا باشتيد، ةر پزشك صحبت
 ]به سنجش ادامه دهید.[

 _____________غير :  ______________پزشك: 

5    4    3    2    :PRB    

GAD 4E 
D67 ير  عصمبيفشمرا  ، ةه خرطر احسمرس طوالني مدت نگراني،آير ترکنون

 ايد؟اضطراب خيلي نرااحت شد 

 1.........................................................خير 

 5ةله ...........................................................

GAD 4E 
D68 شرا ، ب ا آير هيچ  قت ير اضطراب با زندگي  عصبيهري نگراني، ف

 هريترن، اختالل ايبرب کرب  ةوب؟   فعرليت

 1........................................ خير )نه زيرب( 

 5ةله )زيرب( ................................................

GAD 10ON 

GAD 4ON 
 

 
GAD 10RE 

GAD 4RE 

D69 شرا  اولين بار یا مواردي که [ير اضطراب  عصبيکه احسرس نگراني، ف

ةه مدت شش مر  ير ةيشتر طول کشيد، چه  ]انتخاب کرده است 5Dدر کارت 

 زمرني شر ع شد؟

شرا بارآخرین ضطراب  عصبيکه احسرس نگراني، ف یا مواردي که [ير ا

ةه مدت شش مر  ير ةيشتر طول کشيد، چه  ] انتخاب کرده است 5Dدر کارت 

 زمرني تدرم شد؟

 6   5    4   3   2   1(: ONSا لين ةرا )

 ______ةرا با سن: ا لين  
 

 

 6  5    4   3   2   1(: RECةرا )آخرين       

 ______ةرا با سن: آخرين           
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

 (Eاختالل افسردگی )
  

 
I 

تا کنون در طول 
 زندگی

 

 

 
 ]کدگذاري کنید. Iرا در ستون  24Eتا  1Eسؤال [

  
DEP10B1 

DP4A1 E1 غم، پوچي ير هريي که احسرس ب ا خواهم از شدر باةرا  اکنون مي

، ةه مدت ب  هفته ير ،  سمملال کنم. آير ترکنونباشممته ايد افسممربگي

پوچي ير افسممربگي   ةيشممتر، ةراي ةيشممتر ا قرت ا ز احسممرس غم،

 ايد؟ باشته

 _____________غير :  ______________پزشك: 

PRB  : 

5    4    3     1    

 

DEP10B2 
DP4A2 
DEP10 

E2 
ير ةيشمممتر، زندگيترنآير هيچ  قت با طول  ةه مدت ب  هفته   ،

مثل کرا، تفريحرت   اغبتي ةه ةيشمممتر اموا ميلي   ةيةيبچرا 

لذت مي که قبالً از آن  ير هر چيز بيگري  يد، سمممرگرمي  ةرب

 ايد؟شد 

 _____________غير :  ______________پزشك:  

PRB  : 

5    4    3     1    

 

  
 ]رجوع کنید. 34Eگرفتند به سؤال  1کد  2Eو  1Eاگر هر دو مورد [

 [ عالمت بزنید. Iستون  بپرسید و پاسخ را دردر مورد طول عمر فرد به ترتیب سواالت بعد را ]

یادداشت  E30Aو  E27هر کدام پاسخش بلی بود،در یک کاغذ براي استفاده در سواالت E20تا  E3سواالت ]

 [ کنید.
 

 

 

 ]کمبود انرژي[: 1کادر 

I 

تاکنون در طول 
 زندگی 

 خير                بله

II 

در زمان بروز 
 بیشترین عالئم

 خير                بله

DEP10B3 
DP4A6 E3 

اي ير ةيشممتر )که ةر احسممرس غم  با طول يك ب او ب  هفته آير

سربگي  ةي ست(، پوچي  اف آير با [اغبتي ةه اموا هدرا  ةوب  ا

ةيشممتر ا قرت   تقريبرً هر ا ز، حتي ةد ن انبرم کرا سممنگين، 

 باشتيد؟ احسرس خستگي   کدبوب انرژي

1   ......................5 1   ......................5 

 ]تغییر اشتها[:  2کادر 
  

DEP10C7 
DP4A3 

DEP10S6 

E4 

اي ير ةيشمممتر )که ةر احسمممرس با طول يك ب او ب  هفتهآير 

اغبتي ةه اموا  احسرس خستگي بائم هدرا  ةوب  افسربگي  ةي

 ةوبيد؟ اشتهرتر از معدولکمآير تقريبرً هر ا ز [است(، 

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C7 
DP4A3 

 

E5 
يك از اين  ير با طول هيچ  يد ةد ن اين[هر،  ب ا آ  که ةخواه

حد ب يك کيلو  زن )ةد ن اژيم(، با طي چند هفته   هر هفته 

 ؟ايد کم کرب 
 ]رجوع کنید. 6Eگرفت، به سؤال  1کد  5Eاگر [

1   ......................5 1   ......................5 

سؤال  5اگر کد [ شد،   Aداده 

سید، اگر کد  گرفت، به  1را بپر

ستون  5کد  رجوع  Iبعدي در 

 ]کنید.
DEP10S7 

A: اگر پاسخ نمی دانم باشد، یعنی اگر کاهش یا افزایش ]چه قدا  زن کم کربيد؟

 [را وارد کنید. 98وزن داشته باشد ولی نداند که چند کیلو تغییر وزن داشته، کد 
 کيلوگرم___  کيلوگرم___ 
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

[ 
   I 

تاکنون در طول 
 زندگی 

 خير                بله

II 

در زمان بروز 
 بیشترین عالئم

 خير                بله

DEP10C7 
DP4A3 

 

E6  
يك از اين ب ا  ير با طول هيچ  مدت ب  [هر،  آ ةه  برً هر ا ز،  تقري

 ؟اشتهري شدر ةيش از حد معدول ةوبهفته ير ةيشتر، 
 ]را ثبت کنید. 1حاملگی بوده است، کد  اگر در سنین رشد یا[

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C7 
DP4A3 

 

E7  
ير با طول هيچ ةه حدي زيرب [هر، يك از اين ب ا آ ترن  غذا خوابن

 افزايش  زنةوب  که ةراي چند هفته، ةه مقداا يك کيلوگرم با هفته 

 ةرشيد؟ باشته
 ]بدهید. 1اگر کاهش وزن جبران شده است، کد  فقط[

 ]رجوع کنید. 8Eگرفت، به سؤال  1کد  7Eاگر [

1   ......................5 1   ......................5 

را  Aگرفت، سؤال  5اگر کد [

سید، در غیر این صورت، بپر

کد  عدي در ستتون  5به   Iب

 ]رجوع کنید.

 
 

A: قدا  زن زيرب کربيد؟ چه 
شد ولی نداند که چند ] شته با شد، یعنی اگر کاهش یا افزایش وزن دا سخ نمی دانم با اگر پا

 [را وارد کنید. 98کیلو تغییر وزن داشته، کد 

 کيلوگرم ___ کيلوگرم ___

 

 ]مشکالت خواب[: 3کادر 
  

DEP10C6 
DP4A4 

 

E8 
اغبتي  کدبوب هر )که ةر احسرس افسربگي  ةي با طول اين ب ا آير 

ست(  شتر   تقريبرً هر [انرژي هدرا  ةوب  ا ةراي مدت ب  هفته ير ةي

شممب، اختالل خواب مرنند بير ةه خواب افتن، ةيداا شممدن با طول 

 ايد؟شب، ير ز ب از خواب ةيدااشدن، باشته
 ]رجوع کنید. 9Eنگرفت، به سؤال  5اگر کد [

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10S 
DP4A5   

A:  هر آمد  که مدت ب  هفته ير ةيشمممتر، پيش[هر  با طول اين ب ا آير

 ، از خواب ةيداا شويد؟سرعت ز بتر از زمرن معدول 2ا ز حداقل 

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C6 
DP4A4 

 

E9 
اغبتي  هر )که ةر احسرس افسربگي  ةيبا طول هيچ يك از اين ب ا  

 کدبوب انرژي هدرا  ةوب  است( 

 خواةيديد؟آير تقريبرً هر ا ز، ةيش از حد معدول مي[

1   ......................5 1   ......................5 

 

 ]قراري )ناآرامی(کندي/ بی[: 4کادر 
  

DEP10C5 
DP4A5 E10 

ةه مدت ب  هفته ير ةيشممتر، تقريبرً [هر  با طول هيچ يك از اين ب ا  

از حد معدول شممد   حرکرت ير صممحبت کربن شممدر کند ترهر ا ز 

 ةوب؟
 ]رجوع کنید. 11Eگرفت، به سؤال  1اگر کد [

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10S5 
DP4A5 

A: ] آير کس بيگري متوجه کند شممدن حرکرت ير صممحبت کربن شممدر

 شد  ةوب؟

 

 
 

 

1   ......................5 1   ......................5 
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

   I 

تاکنون در طول 
 زندگی 

 خير                بله

II 

در زمان بروز 
 بیشترین عالئم

 خير                بله

DEP10C5 
DP4A5 
ML4B4 

 

E11 
ير با طول هيچ ةه شمممد  قراايبچرا ةي[هر يك از اين ب ا آ يد،  ا

نحوي که يك جر ةند نشمممويد، ةنشمممينيد   ةلند شمممويد، اا  ةر يد ير 

 ايد ةر بستهريترن ةرزي کنيد؟ قتي نشسته
 ]رجوع کنید. 12Eگرفت، به سؤال  1اگر کد [

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10S5 

DP4A5 

A: ]قرااي   افزايش تحرك شمممدر شمممد  آير کس بيگري هم متوجه ةي

 ةوب؟

1   ......................5 1   ......................5 

 ]ارزشی یا گناهاحساس بی[: 5کادر  
  

DEP10C2 
DP4A7 

DP4E 
 

E12 
ير يك از اين ب ا  آ برً هر ا ز، [هر با طول هيچ  احسممممرس تقري

 ايد؟ باشته اازشيةي

1   ......................5 1   ......................5 

 
A: ] 5......................   1 5......................   1 کربيد؟مي احسرس تقصير ير گنر آير 

   ]رجوع کنید. 13Eگرفتند، به سؤال  1کد   A12Eو  12Eاگر هر دو مورد [  
 

B: ]اازشمي  تقصمير   گنر  بليل مشمخصمي ةراي اين احسمرس ةي آير

  جوب باشت؟
تون [ مورد ستت قط در  ید:Iف ی ما ن کر  ثال را ذ م  :[________________ 

_________________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 ]رجوع کنید. 13Eگرفت، به سؤال  1، کد B12Eاگر [

 _______________________ ]: مثال را ذکر کنیدIIفقط در مورد ستون [

________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

1   ......................5 1  .......................5 

گرفت،  5کد  Bاگر قستمت [

، در Cبتته قستتتمتتت 

بعدي  5صورت به کد غیراین

 ]رجوع کنید. Iدر ستون 

DP4A7   
C: ]صاحبه آیا ساس بی فقط بهشونده م صیر یا گناه میاین دلیل اح شی/ تق کند که ارز

 ]هایش به خاطر افسردگی، مختل شده است؟فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ةله .......................

 5خير ....................

 1ةله ......................

 5خير ...................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

   I 

تاکنون در طول 
 زندگی 

 خير                بله

II 

در زمان بروز 
 بیشترین عالئم

 خير                بله
 

 ]بودن اعتماد به نفسپایین[: 6کادر 
  

DEP10C1 
 E13 

پريينتر   ايد که احسممرس کرب [هر  يك از اين ب ا  با طول هيچ آير

 ستيد؟کم اازش تر از بيگران ه

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C1 
E14 

با شدر با حدي ةوب  که نتوانيد  کدبوب اعتدرب ةه نفسآير احسرس [

 نظرترن اا اةراز کنيد؟

1   ......................5 1   ......................5 

 ]مشکل در تفکر[: 7کادر  
  

DEP10C4 
 E15 

مشمممكل با ةيش از حد معدول، [هر يك از اين ب ا  طول هيچبا آير 

 ايد؟باشته تدرکز

1   ......................5 1   ......................5 

 
A: ]ترن ااةرايترن اتفرق افترب  ةوب که نتوانيد چيزهري مواب عالقه آير 

تدرشممر ترن اا مواب عالقه تلويزيونيهري هر ير ةرنرمهير فيلم ةخوانيد

 ، ةه اين بليل که تدرکزترن مشكل باشته است؟کنيد

 

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C4 
DP4A8 E16 

فكرترن کندتر از حد معدول کربيد نسبت ةه هديشه آير احسرس مي[

 ايد؟ير بچرا سرباگدي شد  شد  است

 

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C4 
DP4A8 E17 

گيري گيري  باةراو چيزهريي که قبالً مشكلي با تصديمتصديمآير [

 ، مشكل شد  ةوب؟باةرا  آنهر نداشتيد

 

1   ......................5 1   ......................5 

 ]افکار راجع به مرگ[ :8کادر  
  

DEP10C3 
DP4A9 E18 

 5......................   1 5......................   1 ؟کربيدزيرب ةه مرگ فكر مي[هر،  با طول  هيچ يك از اين ب ا آير 

DEP10C3 
DP4A9 E19 

ترن( ةه حدي پريين ةوب که زيرب ةه خوبکشمممي ترن )ا حيهخلقآير [

 ؟فكر کنيد
 ]رجوع کنید. 21Eگرفت، به سؤال  1اگر کد [

1   ......................5 1   ......................5 

DP4A9  
DEP10C3  ] 5......................   1 5......................   1 آير با مواب اين که چگونه خوبکشي کنيد، نقشه کشيد  ةوبيد؟ 

DEP10C3 

DP4A9 E20 
 5......................   1 5......................   1 هم کربيد؟ خوبکشيةه  اقدامآير [

 

E21 

 5گرفته را با تعداد کادرهایی که حداقل یک کد  5کد  2Eو  1Eتعداد مواردي از ستؤال [

 ]است؟ 4دارد، جمع کنید. آیا جمع کل مساوي یا بیشتر از 

 ]رجوع کنید. 34Eاگر پاسخ منفی است به سؤال [

 

 1..................خير 

 5ةلي ....................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

  
 I 

تاکنون در طول 
 زندگی 

 خير                بله

II 

در زمان بروز 

 بیشترین عالئم

 خير                بله

DEP10S4 
 E22 

 

ير ته آ يك ب ا  ب  هف ةر احسممممرس افسمممربگي   ايبا طول  که  (

ست( ةي صوص [اغبتي  کدبوب انرژي هدرا  ةوب  ا شد  که ةخ آير 

ةرشد امر ةه تدايج با طي ا ز  هنگرم ةيدااشدن از خواب، حرلترن ةد

 ةهتر شد  ةرشيد؟

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10C8 
E23 

ترن نسممبت ةه حد ميل جنسممي[هر، ، با طول هيچ يك از اين ب ا آير

 معدول کرهش پيدا کرب  ةوب؟

1   ......................5 1   ......................5 

DEP10S2 
E24 

مثل ةَرند  شممدن ير  افتربآير نسممبت ةه اتفرقرت خوةي که ةرايترن اتفرق مي[

شويق   تأييد قراا گرفتن شد  ةوبيد   بيگر ةي، مواب ت ميل   ةي اغبت 

 ةربيد؟لذت ندي

1   ......................5 1   ......................5 
رجوع  34Eبه سوال [

 ]کنید.

DEP10A 
DP4E 
DP4D 

E25 
ير هر، )يك از اين ب ا با طول هيچآير  ةر احسمممرس غم، پوچي  که 

ةوب  اسممت( باةراو  افسممربگي  از بسممت بابن ميل   اغبت هدرا 

در [، هريي که با آن زمرن باشممتيدنرااحتي يراحسممرسممرت خوبترن 

 ايد؟ةر پزشك صحبت کرب   ]گرفته( 5)عالئمی که کد  20Eتا  3Eسؤاالت 
 ]به سنجش ادامه دهید.[

 _____________غير :  _______________پزشك: 

 ]رجوع کنید. 34Eداده نشده است، به سؤال  5PRBاگر کد [

 

5    4    3     2      :PRB 

DP4A 
DEP10A 

DP4E 

26E 

 

 

 

 
 

A: 
 

 ايد، چقدا طول کشيد  است؟افسربگي که باشته ترين ب ا طوالني 
ندگی[ مام طول ز یده ، 19یا بیشتتر از  اگر در ت ید.  996ستتال طول کشت  را وارد کن

 تعداد ماه([×  4تعداد سال، تعداد هفته = × 52)تعداد هفته = 

  ]دهید 1روز کد  13تا  0 به[

 ]رجوع کنید. 34Eداده شد، به سؤال  1اگر کد [

ير يك از اين ب ا  آ ير ةيشمممتر طول هيچ  ته  مدت ب  هف ةه  که  هر )

کشممميد (، ةطوا جدي با عدلكرب شمممالي شمممدر، مراقبت از خرنه   

 خرنواب    ير مراقبت از خوبترن اختالل ايبرب کرب  است؟

 ______ هفته 

 

 

 
 

 

 

 1......................................................خير 

5ةله .......................................................  

DP4ON 

DEP10ON 
DP4RE 

DEP10RE 

E27 
که شدر ةه مدت ب  هفته ير ةيشتر )احسرس غم،  ةرايا لين 

احسرس پوچي   ير افسربگي  از بست بابن ميل   اغبت   کدبوب 

تا  4Eآن چه در ستون عالئم از [چنين مواابي از قبيل انرژي باشتيد(   هم

20E  چه زمرني ةوب  است؟ باشتيد، ]داده شده باشد 5کد 

ةراي که شدر ةه مدت ب  هفته ير ةيشتر )احسرس غم، آخرين 

احسرس پوچي   ير افسربگي  از بست بابن ميل   اغبت   کدبوب 

تا  4Eآن چه در ستون عالئم از [چنين مواابي از قبيل انرژي باشتيد(   هم

20E  چه زمرني ةوب  است؟ باشتيد، ]داده شده باشد 5کد 

 6   5    4   3   2   1(: ONSا لين ةرا )

 _____ةرا با سن: ا لين

 

 

 6  5    4   3   2   1(: RECةرا )آخرين

 _____ ةرا با سن:آخرين

GA4F 
 28E 

 ]رجوع کنید. 29Eهفته است به سؤال  26کمتر از  26Eاگر پاسخ سؤال [

است،  E27خالی بوده یا کمتر از سن اولین بار در سوال  69D]اگر سن اولین بار در سوال 

 صورت بپرسید:[ رجوع کنید، در غیراین29Eبه سؤال 
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

که با يد  ته ةوب در قبالً گف ندگي خوبشممم ، با موااب مختلفي طول ز

هري طوالني مدتي اضطراب   نگراني طوالني مدت باشتيد. آير ب ا 

شتيد ةر اين ب ا  ضطراب   نگراني با سربگي   از که با آن ا هر )اف

 ةوب؟ همزمانبست بابن ميل   اغبت( 

 1خير .......................................................

 5........................................................ةله 

DEP10RG1 

MD4A E29 
ترن ير ةيشمممتر  با طول زندگي ته  مدت ب  هف ةه  چند ب ا  مختلف 

ست بابن ميل   اغبت   کدبوب انرژي(    سربگي  از ب سرس اف )اح

 ايد؟اش صحبت کربيم، باشتهةعضي از مواابي که باةرا 
 ]را بنوسید. 96یا بیشتر بود عدد دوره  96اگر کد [

 ]رجوع کنید 30Eداده شده، به سؤال  01اگر کد [

 

 _____  هر تعداب ب ا 

 

 
A:  هري )احسمممرس افسمممربگي  آير شمممد  ةوب ةين هيچ يك از اين ب ا

 نداشتن ميل   اغبت  کدبوب انرژي( چند مرهي حرلترن خوب ةرشد؟

 1....................رجوع کنید( 30E)بهخير ...

 5هر .............حرل خوب با ةين ب ا 

 
B:  شته ايد   ير آير با ةين ب ا شدر توان کرا کربن با هري افسربگي، 

 از معرشرت ةر اطرافيرنترن مرنند گذشته لذت مي ةربيد؟

 1...................رجوع کنید( 30E)به خير ...

 5...................................................ةله 
 

C: 

 

، مدت زمرني که حرلترن خوب ةوب    از معرشمممرت ةر اطرافيرن آير

 ؟ ير ةيشتر طول کشيدمر   2ةربيد، لذت مي

 1....................رجوع کنید( 30E)بهخير ...

 5...................................................ةله 
 

D:  شتن ميل   اغبت   کدبوب انرژي چند ب ا  جداگرنه )افسربگي   ندا

احسممرس خوةي  ير ةيشممتر مر  2ايد که با ةين آنهر ةه مدت ( باشممته

 باشتيد؟

E : ا لين ةراي که ب ا  افسمممربگي ترن تدرم شمممد )يعني پس از يك

سربگي، سرله  2ةه مدت حداقل  ب ا  اف مر  حرلترن خوب ةوب(، چند 

 ةوبيد؟

______ 

 مر  2تعداب ب ا  ةر فرصله 

 

 

 با پريرن ا لين ب ا  افسربگي:سن 

------ 

DP4E 
 E30 

ست بابن ميل   اغبت( هيچ يك از اين ب ا  آير سربگي   از ب هر )اف

ةراي ةعد از فوت يكي از نزبيكرن مر (  2)يعني کدتر از ةالفرصمممله 

 شدر پيش آمد؟
 Bرا انتخاب کرده و به قستمت  1ماه پس از فوت بوده، کد  2اگر شتروع عالئم بیش از [

 ]رجوع کنید.

 

 1.............رجوع کنید(C) به قسمت خير .

 5ةله .................................................

 
A: هر )احسممرس افسممربگي  نداشممتن ميل   حداقل يكي از اين ب ا  آير

سرير عالئم  سؤال [اغبت( ةر  ست، را  5که کد ، عالئمی 20Eتا  3Eاز  شده ا داده 

ةوب  اسممت که باسممت ةعد از مرگ يكي از نزبيكرن شممدر   ،]نام ببرید

 پيش نيرمد  ةرشد؟

  1..رجوع  کنید( 31E)به خير فقط پس از فوت 

 5............................زمرنهري بيگر..با ةله 

 
B:  

  ]بپرسید:داده اید(  27Eبه سوال  5تا  1اگر در طول سال گذشته افسرده بوده )کد [

ب ا    ب ا )ب ا  ير ب ا  هري افسربگي با سرل گذشته چطوا ؟ آير اين 

 باست ةعد از مرگ يكي از نزبيكرن اتفرق افترب؟ (هر
 

] : C 31شونده مرد است یا زنی که بچه ندارد به مصاحبهاگرE رجوع کنید[  

 هر( ظرف يك مر  ا ل پس از زايدرن پيش آمد؟آير )اين ب ا   ب ا 

 2.اجوع کنيد( 31Eةله فقط پس از فوت )ةه 

 5.............خير، نه فقط ةعد از فوت..................

 

 

 1.................................................خير

 5ةله .................................................

 

E31 

کد  D29Eآیا پاسخگو دو دوره یا بیشتر از دو دورة جداگانه افسردگی داشته است )سؤال [

 ]یا بیشتر گرفته است؟( 2
 1....................رجوع کنید( 34E)به خير ...

 5ةله ......................................................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

 

E32 
سربگي   ا  ب اانيخواهم باةراکنون مي سلال کنم که )اف شدر  ، از 

نداشمممتن ميل   اغبت   کدبوب انرژي( ةراي حداقل ب  هفته، طول 

اش صحبت کربيم، که قبالً باةرا  هاییبيشترین ناراحتیکشيد    

 جوب باشمممته، با آن زمرن چند سمممرله   با آن موقع بطور همزمان

 ؟ ةوبيد

اي افسمممربگي هفته 2هري زمرن يكي از ب ا  :]تواند انتخاب کنداگر نمی[

 ايد، ذکر ندرييد.شديد اا که باشته

 

 

 ___________:سن

 

E33 
هر اا ، که ةيشترين نرااحتيايخواهم ةپرسم با طي ب  هفتهميحرال 

 کداميك از اين مشكالت اا باشتيد:  سرله ةوبيد،  ---   باشتيد،

 کربيد؟آير با آن زمرن احسرس غم ير افسربگي مي

 

 

 1خير ................................................

 5ةله ..................................................

 
A: اغبت خوبترن اا تقريبرً نسمبت ةه هده چيز از بسمت باب   آير ميل  

 ةوبيد؟
از اند را بخوانید، گرفته 5کد ، Iکه در ستون  برگردید، مواردي 3Eدر سؤال  IIبه ستون [

ستون  [ شترین ناراحتی ها را کدگذاري کنید. IIشروع کنید و در  در مورد دوره اي که بی

 ]داشته سوال کنید

 1................................................خير 

 5ةله ..................................................

DY4A 
E34 

سرل ير ةيشتر احسرس نرااحتي    2ةه مدت  تانطول زندگیآير با 

ايد؟ )حتي اگر ةعضممي مواقع افسممربگي اا با ةيشممتر ا زهر باشممته

 حرلترن خوب ةوب(

 1..........رجوع کنید(1K)به سؤال خير ...

 5ةله .................................................

DYS10A 

DY4C A:  ست، ةد ن  2هر ةه مدت آير هيچ يك از اين ب ا شيد  ا سرل طول ک

 مر  کرمل حرلترن خوب ةرشد؟ 2هر اين که با ةين آن

 

  ]رجوع کنید. 1Kرا عالمت زده و به سؤال 1PRBاگر پاسخ منفی است کد [  
ايد، باشته غم ير افسربگيبا طول ب  سرل ير ةيشتري که احسرس   

 ايد؟ةر پزشك صحبت کرب 
 ]سنجش را ادامه دهید[

 _____________غير :  ______________پزشك: 

 

5     4    3     2     1  :PRB 

DY10C2 

 DY4B 

E35 
سواالت  [ سوال  51Eتا  35Eدر  ستفاده در  سخش بلی بود در یک کاغذ براي ا هر مورد پا

52E 53وE یادداشت کنید[ 

)مرنند بير ةه  مشممكل خواببا طي اين مدت طوالني افسممربگي آير 

خواب افتن، ةيداا شمدن با طول شمب،   ير خيلي ز ب ةيدااشمدن(، 

 ايد؟باشته

 1خير..........................................................

  5ةله ......................................................... 

DY4B2 
E36  )آير اغلب با اين ب ا  طوالني افسربگي )ةه مدت ب  سرل ير ةيشتر

 ؟خواةيدزيرب مي

 1خير..........................................................

 5ةله ...........................................................

DY4B1 

 
E37 

آير اغلب با اين ب ا  طوالني افسربگي )ةه مدت ب  سرل ير ةيشتر( 

 ةوبيد؟ کم اشتهرخيلي 

 1خير..........................................................

 5ةله ...........................................................

DY4B1 
E38 

ةيشتر با اين ب ا  طوالني افسربگي )ةه مدت ب  سرل ير ةيشتر( آير 

 ؟خوابيداز حد معدول مي

 1خير...........................................................

 5ةله ...........................................................

DYS10C1 

DY4B3 E39 

کدبوب با اين ب ا  طوالني افسممربگي، آير ةيشممتر مواقع احسممرس 

کربيد، حتي مواقعي که خيلي سخت کرا نكرب  مي انرژي ير خستگي

 ؟ةوبيد

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

DYS10C3 

DY4B4 
E40 

پريينتر  آير اغلب با اين ب ا  طوالني افسمممربگي  کم  خوبترن اا 

 اازشتر از ةقيه مربم مي بانستيد؟

 1خير............................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C3 

DY4B4 
E41 

سربگي،  شدر ةه حدي کم  اعتدرب ةه نفسآير با اين ب ا  طوالني اف

 شد  ةوب که باةراو هيچ چيز نتوانيد نظرترن اا اةراز کنيد؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C4 

        DY4B5 
E42 

سربگي، با  سيرا زيربتر از  تدرکزآير با اين ب ا  طوالني اف خوب ة

 معدول مشكل باشتيد؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DY4B0 E43 

سربگي  شتر(  2)ةه مدت با اين ب ا  طوالني اف شدر سرل ير ةي آير 

ةوبيد که قبالً با آن مشمممكلي  هرييگيريعرجز از تصمممديممعدوالً 

 نداشتيد؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C5 E44   ؟کربيدآير اغلب گريه مي  طوالني افسربگي،با اين ب ا 
 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C7 

        DY4B6 
E45 

ايد، ةه باشممته احسممرس نراميديآير با اين ب ا  طوالني افسممربگي، 

طواي که فكر کرب  ةرشيد هيچ ااهي ةراي ةهتر شدن ا ضرع  جوب 

 ندااب؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C8 E46 
توانيد نديکربيد که رس ميآير با اين ب ا  طوالني افسمربگي احسم

 ؟هريترن ةرآييد از پس زندگي   مسئوليت

 1خير...........................................................

 5ةله ...........................................................

DYS10C9 E47 
هديشممه زندگي کربيد که آير با اين ب ا  طوالني افسممربگي فكر مي

 ؟ايد   ااهي ةراي ةهبوب ا ضرع  جوب نداابةدي باشته

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C10 E48 
آير ، سمممرل ير ةيشمممتر( 2)ةه مدت با اين ب ا  طوالني افسمممربگي 

 حوصله معرشرت ةر ب سترن   اقوام خوب اا نداشتيد؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C11 E49 
 تر از معدول شد کم حرفآير با اين ب ا  طوالني افسربگي، 

 د؟ةوبي

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C6 E50 

هر آير با اين ب ا  طوالني نسبت ةه ةيشتر چيزهر مثل کرا، سرگرمي

شمممد   ميل   اغبتةيةريد،   چيزهري بيگر که قبالً از آنهر لذت مي

 ةوبيد؟

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

DYS10C6 E51 
ترن کدتر از حد آير با اين ب ا  طوالني افسمممربگي، ميل جنسمممي

 ؟يدمعدول شد  ةوب

 1خير...........................................................

 5ةله ............................................................

 ]رجوع کنید. 1Kداده و به سؤال  1PRBکد  52Eنگرفتند به  5کد  51Eتا  35Eیک از سؤاالت اگر هیچ[  

DY4G 
E52 

ير با اين ب ا  طوالني نرااحتي آ يد،  ترن  که افسمممرب  ةوب ثل [هري م

سؤاالت ناراحتی پزشممك با ميرن   ةر  اا ]گرفته 5کد  E 51تا  E 35هایی که در 

 گذاشتيد؟
 ]به سنجش ادامه دهید[

 _____________غير :  ______________پزشك:  

ها، صرفاً مشکالت جسمی بوده است، آنها گرفته ولی علت برخی از این ناراحتی 5کد  اگر[

 ]را فهرست کنید.

____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
ناراحتی 5اگر کد [ به دلیل مصترد دارو،گرفته ولی علت برخی از این  مواد  ها، صترفاً 

 ]مخدر یا الکل بوده، آن مشکالت را فهرست کنید.

____________________________________________ 

____________________________________________ 

5    4    3     2    1  :PRB 
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DY4ON 

       DYS10ON E53 

 

که ةراي مدت ب  سممرل ير ةيشممتر افسممرب  ةوبيد،   ير  اولين باري

سؤاالت [عالئدي مرنند  شکالت  5کد  51Eتا  E 35عالئمی که در  صرفاً به م گرفته و 

اا باشتيد، سنترن چقدا  ]جسمی و مصرد مواد مخدر، دارو و مشروب ربطی نداشته

 ةوب؟

 _______ةرا با سن: ا لين

 

 

 
 آخرين ب ا  افسربگي چه زمرني ةه پريرن اسيد؟        

سوال  اگر[ سوال  69Dسن اولین بار در  شروع عالئم در  سن  کمتر  53Eخالی بوده یا از 

                                   ].رجوع کنید 1Kاست به سوال 

  REC) : )6  5 4 3 2 1آخرين ةرا 

 _______آخرين ةرا با سن 

 

GA4F 
E54 

يك ب ا  طوالني اضمممطراب   نگراني باةرا   که  ته ةوبيد  قبالً گف

ايد. اين ب ا  اضطراب   نگراني ةر ب ا  موضوعرت گونرگون باشته

 هدزمرن ةوب  است؟ ترن افسربگي 

 1خير...........................................................

 5....................ةله ........................................
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  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

 

 (Kجبري )-اختالالت وسواسی

OCO10A 

OCO10B 

OBS4A4 

OBS4A1 

OBS4A2 

K1 
، افكرا نرخوشمممريند   کنون سممملال کنم که آير تر خواهم از شمممدرمي

مثالً اين که (آيد؟ ترن ةه ذهنترن ميايد، که ةرخالف ميلمزاحدي باشممته

 )ميكر ب است.هديشه فكر کنيد بستهريترن کثيف   پر از 

 ، هر گونه افكرا نرخوشريندي مرنند اين باشته ايد؟آير ترکنون

 

 1خير...................................................

 5ةله.................................................... 

OCO10A 

OCO10B 

OBS4A1 

OBS4A2 

OBS4A4   

A:  شريند، ندونه بيگر از افكرا شدر نرخو ست نظير اين که:  افكرا مدا مي ا

خواهيد   مدكن است ةه کسي آسيب ةرسرنيد، هر چند که خوبترن ندي

شرم ست افكرا  شيد  ير مدكن ا شته ةر نتوانيد از آنهر خالص  آ اي با

 ايد؟چنين افكرا نرخوشريند   مدا مي باشته شويد. آير ترکنون،

 

 

 1.............................خير........................

 5ةله...................................................... 
 

:B ]1یک از سؤاالت آیا هیچK  وA1K  گرفته است؟ 5کد[ 
 1.................رجوع کنید( 9K)به سؤال  خير

 5ةله.................................................... 

OCO10A 
K2 شته آير اين که ةه طوا ايد ير اينگونه افكرا اا تنهر ةراي مدت کوترهي با

 اند؟مرتب ةراهر ةه مدت حداقل ب  هفته ةر شدر هدرا  ةوب 

 1..رجوع کنید( 9K)به سؤال هفته  2کدتر از 

 5هفته ير ةيشتر ...................................  2

OBS4D 
K3 هريي ةزنيد؟افكراي که شدر اا اذيت ندوب ، مثرلتوانيد از اين آير مي 

 ________________________________________ مثرل:

____________________________________________ 

 کننده این موارد زیر هستند؟ها، صرفاً توصیفآیا این مثال[

 

 

 

 

 

 ةله                               خير             
 5...........................................................  1 …………………………………………………احساس گناه ناشی از افسردگی -1  
 5...........................................................  1 …………………………………………، وزن یا خوردنظاهر بدننگرانی درباره  -2  
 5...........................................................  1 ……………………آوردن و مصرد مواد مخدر و یا مواد دیگردست نگرانی درباره به -3  
 5...........................................................  1 …………………………………………………………نگرانی درباره کندن مو -4  
 5...........................................................  1 …………………………………………………بیماري جدينگرانی درباره یک  -5  
 5...........................................................  1 .…………………………………………………………]5تا  1ترکیبی از موارد  -6  
  ]رجوع کنید. 9K گرفت، به سؤال 5اگر هر یک از موارد فوق کد [  

OCO10B2 

OBS4B K4  1خير......................................................... غيرمنطقي است؟ ةه نظر خوبترن ةرخي از اين افكراآير 

 5ةله......................................................... 
 

:A 1خير........................................................ گونه مسرئل ةوب  است؟ةيش از حد معدول فكرترن مشاول اين آير 

 5ةله......................................................... 

OCO10B4 
B:  گونه مسرئل، لذت مي ةربيد؟فكر کربن ةه اينآير از 

 1خير........................................................

 5ةله......................................................... 
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OCO10B3 

OBS4A3 

OBS4A1 

OBS4E 

K5 شممدن از   خالص دورکردن افكار مزاحمزيرب ةراي  اغم تالش، عليآير

 آ اب؟مازترن هبوم ميبست آنهر، اين افكرا بائدرً ةه 

5    4     3        1:PRB 

 

ست، [  سخ منفی ا سؤال  1PRBاگر پا رجوع نمایید و اگر جواب مثبت  9Kرا انتخاب کنید و به 

 ]بود به سنجش ادامه دهید.

 _______________غير :  _______________پزشك: 

 ]رجوع کنید. 9Kنگرفت، به سؤال  5PRBاگر کد 

 

OBS4C 
K6 

سرعت  1آمد، ةه مدت ةيشتر از  قتي اين فكرهر ةه سراغترن مي آير

 ابامه باشت؟

 1خير.........................................................

 5ةله.......................................................... 

OBS4C 

OCO10C K7 
، اين افكرا با زندگي ير کراترن اختالل ايبرب کرب  ير ااتبرط ةر اقوام آير

کنند    آزاا   ب سممترن اا ةراي شممدر مشممكل ندوب  ير ةرايترن نرااحت

 بهند  ةوب  است؟ 

 1خير........................................................

 5.............. ةله............................................

 

K8  توانسمممتيد افكرا مزاحم اا از خوبترن ب ا کنيد، چه که ندي بارياولين

 زمرني ةوب؟ 

توانسممتيد افكرا مزاحم اا از خوبترن ب ا کنيد، چه که ندي باريآخرین

 زمرني ةوب؟

 6  5  4    3    2    1(: ONSةرا ) ا لين

 ____ةرا با سن : ا لين

 6  5   4   3  2    1(: RECةرا ) آخرين

 ____ةرا با سن : آخرين

OCC10A 

COM4A1  

K9 

 

سوال  K12تا  K9سواالت [ ستفاده در  سخش بلی بود در یک کاغذ براي ا ،  K13هر کدام پا

K17  وK19 . یادداشت کنید[  

شريندي بااند که مببواند  ةعضي کراهر ةعضي از افراب احسرس نرخو

اسمممت،  لي  غير منطقیبانند که ، اگرچه آنهر مياا ةراهر انبرم بهند

هر   توانند جلوي خوبشممرن اا ةگيرندم مثل شممسممتن مكرا بسممتندي

 ااسمي چندةرا  ةراي اين که مطدئن شموند که آير با اا قفل کرب    ير 

 اند. گرز اا خرموش کرب اجرق

 بارها و بارهاپيش آمد  که کراهريي شمممبيه اين اا،  آير ةراي شمممدر هم

 ]انتخاب شده، مثال آن را بپرسید. 5اگر کد [؟ تكرار کنيد

 ______________________________مثرل: 

 

 

 

 

 

 1خير.........................................................

 5ةله.......................................................... 

OCC10A 

COM4A1 K10 
 کراي اا ةه ترتيب خرصممي، پيش آمد  که احسممرس کنيد ةريد آير ترکنون

نظر  که ترتيب موابانبرم بهيد )مثل لبرس پوشممميدن(،   با صمممواتي

 اعريت نشوب، ةراهر آن کرا اا تكراا کنيد؟
  ]انتخاب شده مثال آن را بپرسید: 5اگر کد [

 ______________________________مثرل: 

 1خير.........................................................

 5ةله.......................................................... 

OCC10A 

COM4A1 K11 
چيزهر اا کربيد که ةريد ةعضمممي ، احسمممرس ميآير ةه مدت چندين هفته

شدرايد شي ة اي که نتوانيد جلوي اين کرا هر ير موزائيك( ةه گونه)مثل کر

 ]انتخاب شد، مثال آن را بپرسید: 5اگر کد [ اا ةگيريد؟

 ______________________________مثرل: 

 1خير.........................................................

 5ةله.......................................................... 

COM4A1 

OCC4A K12 
ير درت تكرارةراي  ترکنون آ ةرا  کل ير با  چندين  ند  ةه صممموات ةل چه 

 ]انتخاب شد، مثال آن را بپرسید: 5اگر کد [ايد؟ ذهنترن، احسرس اجبرا کرب 

 1خير.........................................................

 5ةله......................................................... 
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 ______________________________مثرل: 

   

OCC1B2 

COM4B 

K13 
اا ةريد انبرم  ]گرفته 5کد  12Kتا  9Kرفتارهایی که در ستؤاالت [گفتيد که شمممدر 

کربيد که اين افتراهر غيرضر اي ةوب    شدر ةيش بابيد. آير فكر ميمي

 بابيد؟از انداز  اين کراهر اا انبرم مي

 1خير.........................................................

 5ةله.......................................................... 

OCC10B3 
K14 

کربيد که اين کراهر اا انبرم ندهيد، امر ةه هر آير شمممدر خيلي تالش مي

 بابيد؟حرل آنهر اا انبرم مي

 1توانستم کنترل کنم ..................خير مي

 3بانم ................کربم پس نديسعي ندي

 5.. سعي مي کربم  لي انبرم مي بابم ةله

COM4A2 
K15 

 1خير......................................................... کربيد؟ندابن اين کراهر، احسرس نرااحتي مي، با صوات انبرم آير

 5ةله......................................................... 
 :A فرق ةدي خواهد ، فكر ميآير برم ندهيد، ات کربيد که اگر اين کراهر اا ان

 افترب؟ 

 1خير.........................................................

 5ةله......................................................... 

OCC10B4 
K16 ةربيد؟ ، از انبرم اين کراهر لذت ميآير 

 1خير..........................................................

 5ةله.......................................................... 

COM4E 
K17 

 ]گرفته 5کد  12Kتا  9Kرفتارهایی که از  [آير باةرا  احسرس اجبرا ةه انبرم بابن 

 ايد؟ةر پزشك صحبت کرب 
 ]به سنجش ادامه دهید[

 ________________غير :  ________________پزشك: 

5    4     3          :PRB 

 

K18 
باشممتيد، چه  اين افتراهرکه احسممرس اجبرا ةراي انبرم بابن  بارياولين

 زمرني ةوب  است؟

شتيد، چه  اين افتراهرکه احسرس اجبرا ةراي انبرم بابن  باريآخرین با

 زمرني ةوب  است؟

 6  5  4    3    2    1(: ONSةرا ) ا لين

 ____ةرا با سن : ا لين

 6  5   4   3  2    1(: RECةرا ) آخرين

 ____ةرا با سن : آخرين

OCC10C 

COM4C K19 
با زندگي ير کرا شدر  ]گرفته 5کد  12Kتا  9Kرفتارهایی که از  [اجبرا ةه انبرم آير 

اختالل ايبرب کرب ، ير ااتبرط ةر اقوام   ب سممترن اا ةراي شممدر مشممكل 

 ةوب  است؟ کنند ندوب    ير ةرايترن آزاابهند    نرااحت

 1خير..........................................................

 5ةله.......................................................... 

OCC10A 
K20 

سرس  آير پيش آمد  که ةراي مدت حداقل ب  هفته، با انبرم اين کراهر اح

 اجبرا ندرييد؟

 1خير............................................................

 5ةله............................................................. 

COM4C 
K21 

 1خير............................................................ شد؟ با ا ز اغلب ةيشتر از يك سرعت از  قتترن صرف اين کراهر ميآير 

 5ةله............................................................. 



 
 

16 

 

  مطالعه هم گروهی سالمت کارکنان ایران 

   


