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BAI 

  :نام و نام خانوادگي

  : وضعيت تاهل:                                 تحصيالت:                                سن
  

 لطفاً هر کدام را به دقت مطالعه نموده و نشان دهيد که تا چه اندازه هر کدام .اند ذکر شده زير ليستي از عالئم رايج اضطرابدر

  .در مربع مربوطه مشخص نماييد) ×( اذيت کرده است و آن را با عالمت  گذشته تا به امروز گذشته تا به امروز گذشته تا به امروز گذشته تا به امروزهفتههفتههفتههفته طول از اين عالئم شما را در

به طور خفيف به طور خفيف به طور خفيف به طور خفيف         اصالًاصالًاصالًاصالً  

زياد اذيتم زياد اذيتم زياد اذيتم زياد اذيتم خيلي خيلي خيلي خيلي ((((

        ))))کندکندکندکندنمينمينمينمي

ور متوسط ور متوسط ور متوسط ور متوسط به طبه طبه طبه ط

گاهي اوقات گاهي اوقات گاهي اوقات گاهي اوقات ((((

        ))))استاستاستاستناخوشايند ناخوشايند ناخوشايند ناخوشايند 

به طور شديد به طور شديد به طور شديد به طور شديد 

زياد اذيتم زياد اذيتم زياد اذيتم زياد اذيتم خيلي خيلي خيلي خيلي ((((

        ))))کندکندکندکندميميميمي

          احساس کرختي يا مور مور شدن -۱

           گر گرفتگيس داغي و احسا-۲

           شلي و سستي در پاها-۳

           ناتواني براي آرام بودن-۴

          اي بد و ناگوار ترس از وقوع حادثه-۵

          بکي در سر يا احساس سسرگيجه -۶

           تپش قلب يا احساس آشوب در دل-۷

           لرزان و متزلزل بودن-۸

          وحشت زده بودن -۹

           عصبي بودن-۱۰

           احساس خفگي کردن-۱۱

          ها لرزش دست-۱۲

           مردد و دو دل بودن-۱۳

           ترس از دست دادن کنترل-۱۴

           دشواري در نفس کشيدن-۱۵

           ترس از مردن-۱۶

           نگران بودن-۱۷

          هاضمه احساس ناراحتي در شکم يا سوء-۱۸

          ل رفتن غش کردن يا از حا-۱۹

           برافروختگي صورت-۲۰

          عرق کردن -۲۱
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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