
 
 

 
 
 

 
 
 

    تحالتك النفسية ـ توضيحات وإرشادابيان نتيجة إست
 
 

 الموقف درجة أعراض اإلكتئاب  توضيح ـ ماذا يعني ذلك بالنسبة لوضعك الحالي 

يمكنك مواصلة إستخدام آداة / برنامج أنا أحارب اإلكتئاب وتطبيق مراحل 

العمل, ألن األمر هنا يتعلق بقدرات ومهارات مهمة وضرورية لحياة جميع 

 األشخاص  

 

يوجد ال يوجد إكتئاب أو

 ضئيل بشكل 
 4إلى  0من 

لى وجود إكتئاب خفيف. من شيرإأنت تعاني من بعض الصعوبات التي ت

المحتمل أن يكون لهذا تأثير بسيط على نشاطاتك اليومية وعالقاتك 

 الشخصية 
 

 9إلى  5من  كتئاب طفيفةإأعراض 

أنت تعاني من صعوبات ربما تؤثرعليك في تأدية نشاطاتك اليومية 

 وعالقاتك الشخصية 

 
 

 14إلى  10من  أعراض إكتئاب متوسطة  

نك تتواجد في حلقة من حلقات اإلكتئاب. ربما يكون لهذا من المحتمل أ

تأثيٌرعلى األشياء التي تؤديها عادةً. لذلك يرجى منك أن تتواصل بإنتظام 

مع طبيبك المعالج أواألخصائي النفسي وأن تلتزم بالخطة العالجية 

الموضوعه من قبله. باإلضافة إلى هذا يمكنك  العمل والمشاركة في 

 ارب اإلكتئاب كوسيلة عالجية إضافية. برنامج أنا أح

 

 

 إكتئاب من أعراض

قويةمتوسطة إلى   

 19إلى  15من 

إكتئاب. يؤثر هذا على حياتك  مرحلةاليًا على األغلب من أنت تعاني ح

ال تتمكن من إتمام وتأدية مهامك ونشاطاتك اليوميه ولهذا السبب 

اإلعتياديه. من المهم جداً أن تلجأ إلى التواصل المنتظم مع طبيبك المعالج 

أو األخصائي النفسي وتحافظ على هذا التواصل. إذا كانت لديك القوة 

الكافية واإلرادة للعمل والمشاركة في برنامج أنا أحارب اإلكتئاب كوسيلة 

ة في العالج  فهذا شيٌئ رائع وعظيم. وإن لم يكن, فليس هناك ما إضافي

يدعو للقلق. يمكنك أن تأتي للعمل والمشاركة في البرنامج في أي وقت 

 حالما تشعر بتحسن في حالتك الصحية والنفسية. 
 
 

اً أعراض إكتئاب قوية جد  
 

 27إلى  20من 

 

يرجى أن تضع في إعتبارك أن هذه ما هى إال عباره عن إرشادات عامه عن إعراض اإلكتئاب. فال يحل إستبيان الحالة 

النفسية )إستمارة أسئلة عن الحالة المزاجية والنفسية( محل التشخيص اإلحترافي من قبل األطباء واألخصائيين النفسيين. في 

فيمكنك التحدث إلى طبيبك أو المعالج  ,يره أو حول أعراض اإلكتئاب الخاصة بكوتفسهذا اإلستبيان حول حالة وجود أسئلة 

  النفسي الخاص بك. 
 

 


