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  حتراق النفسياختبار اال
  كثريا أحيانا  نادرا  

        األعراض الذهنية
        هل تعاين من صعوبة االنتباه والتركيز أو ضعف الذاكرة والنسيان؟

        هل تعاين من اضطراب التفكري وصعوبة اختاذ القرار والتردد؟
       ؟)مشغولية الذهن السلبية(هل تعاين من استحواذ فكرة واحدة على ذهنك 

        هل تعاين من اخنفاض الدافعيه  واإلنتاجية وبطؤ التفكري؟
        هل تعاين من تزايد عدد األخطاء؟

        هل تعاين من إصدار األحكام الغري صائبة والتوقعات السلبية؟
        هل تعاين من إحلاح أفكار خميفة على ذهنك؟

        

        األعراض اجلسمية
        ق الزائد؟هل تعاين من التوتر الشديد والعر

        ؟) التوتري– الدوري –النصفي (هل تعاين من الصداع بأنواعه 
        هل تعاين من آالم العضالت خاصة الرقبة واألكتاف وأسفل الظهر؟

        هل تعاين من زيادة ضربات القلب أو عدم انتظامها والشعور باخلفقان؟
قولون العصيب  ال– قرحة  املعدة – احلموضة –هل تعاين من عسر اهلضم 

   اضطراب الشهية؟–
      

هل تعاين من التعب وفقدان الطاقة واإلجهاد املزمن وزيادة التعرض 
  لإلصابات واحلوادث؟

      

        هل تعاين من سرعة النفس أو صعوبته أو النهجان أو ضيق الصدر؟
        

        األعراض النفسية
        هل تعاين من سرعة االنفعال والغضب والعصبية؟

        تعاين من تقلب املزاج وامليل للحزن والبكاء؟هل 
        ؟)فقدان القدرة والرغبة يف أي شيء(اف االنفعايل هل تعاين من االستنز
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        هل تقلق كثريا من األمراض مثل السرطان أو القلب أو اإليدز؟
        هل ختاف من املستقبل أو املوت أو احلوادث؟

        هل تتجنب األماكن املغلقة أو املتسعة أو املناسبات االجتماعية؟
        ؟) الكوابيس– ايته – جودته –بدايته (هل تعاين من اضطراب النوم 

        

        األعراض االجتماعية
        هل تعاين من امليل لالنسحاب والعزلة عن اآلخرين؟

        وم اآلخرين؟هل تعاين من عدم الثقة الغري مربره باآلخرين ول
        هل تعاين من نسيان املواعيد أو إلغائها قبل فتره وجيزة وعدم االلتزام ا؟

        هل تعاين من تصيد األخطاء لآلخرين والتهكم والسخرية؟
        هل تعاين من احلساسية املفرطة والشفقة على النفس؟

اعل اآليل التف(  الربود –هل تعاين من غياب االهتمام الشخصي والعاطفي 
  ؟)مع اآلخرين

      

        هل تعاين من توتر يف العالقات األسرية أو املهنية؟
        

        األعراض الروحية
ة للصالة وقراءة الكتاب وحضور االجتماعات رغبهل تعاين من فقدان ال
  واملمارسات الروحية؟

      

هل تعاين من عدم القدرة على التركيز يف املمارسات الروحية والشرود 
  والسرحان؟

      

        هل تعاين من عدم القدرة على الفرح و التعزية الروحية؟
        هل تعاين من فقدان الثقة يف الرب و مواعيده؟
        هل تعاين من الشعور بالذنب وعدم األمانة؟

        هل تعاين من التذمر والشكوى؟
        هل تعاين من إمهال اخلدمة والشعور باإلحباط؟

  


