
S I S R  
  قسمت الف 

افرادي که گفته می شود داراي یک بیماري جدي هستند ، می توانند درباره ي زندگی کردن با بیماري ، در زمان هاي مختلف 
در بخش زیرین پنج عبارت وجود دارند که توصیف کننده ي چگونگی احساس افراد در زمان . ، احساس متفاوتی داشته باشند 

  .که در حال زندگی با یک بیماري روانی می باشند  هستندهایی 

  .را بخوانید ) الف تا ه ( همه ي پنج  عبارتمی آید ،  لطفاقبل از پاسخ به سواالتی که در ذیل

  ندگی ام خارج از کنترل زاحساس می کنم که . من فکر نمی کنم مردم بتواننداز بیماري روانی بهبودي پیدا کنند ") الف 

  ". هیچ چیزي وجود ندارد که بتوانم براي کمک به خودم انجام دهم من است و 

  همین حاال من. فهمیده ام که مردم می توانند از بیماري روانی جدي بهبودي پیدا کنند   در همین اواخرمن درست  ")ب

  ".به خودم کمک کنم  وجود داشته باشدکهاین امکان براي من شاید فکر کردن به این موضوع هستم که  شروع به در حال 

  من تصمیم گرفته ام شروع به . اري غلبه کنم میادگرفتن این موضوع هستم که می توانم بر بی در حال شروع بهمن ") ج

  ". ام کنم  زندگیکنار آمدن با 

   یساسمن در حال خوب شدن هستم و تا اندازه اي اح. بیماري را به خوبی اداره کنم می توانم من در حال حاضر " )د

  ".مثبت در مورد آینده دارم 

  من به خوبی در حال انجام کارهایم هستم. من حس می کنم در حال حاضر  مسلط به سالمتی و زندگی ام هستم " )ه 

   ". به نظر می رسد  خوبو آینده  

  

ماه چگونگی احساس شما درباره ي زندگی با بیماري در طول  بسیار نزدیکیاز بین پنج عبارت باال ، کدام عبارت به میزان 
  . را توصیف می کند ؟ کادر کنار آن عبارت را عالمت بزنید  گذشته

  

For more information about the SISR, please visit our website 
http://socialsciences.uow.edu.au/iimh/stori/index.html  
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http://socialsciences.uow.edu.au/iimh/stori/index.html


  قسمت ب

وجود دارد که افراد چه احساسی می توانند درباره ي جنبه هاي زندگی شان داشته  در این باره در بخش زیرین چهار عبارت 
  . باشند 

  موافق هستید ؟ ماه گذشتهشما چقدر با هر عبارت در ارتباط با 

  .لطفا دور شماره ي مناسب دایره بکشید 

  .من مطمئن هستم راه هایی را براي دست یافتن به اهدافم در زندگی پیدا خواهم کرد  ) 1

  به شدت موافق  موافق تا حدودي  موافق کمیتا  کمی مخالف  تاحدودي مخالف  به شدت مخالف
  

1  2  3  4  5  6  
  

  

  . من می دانم که به عنوان یک فرد ، چه کسی هستم و چه چیزهایی در زندگی برایم مهم هستند  ) 2 

  به شدت موافق  موافق تا حدودي  موافق کمیتا  کمی مخالف  تاحدودي مخالف  به شدت مخالف
  

1  2  3  4  5  6  
  

  

  . چیزهایی که در زندگی ام انجام می دهم معنادار و ارزشمند هستند )     3

  به شدت موافق  موافق تا حدودي  موافق کمیتا  کمی مخالف  تاحدودي مخالف  به شدت مخالف
  

1  2  3  4  5  6  
  

  

  .من کامال در برابر زندگی و سالمتی خودم مسئول هستم )     4

  به شدت موافق  موافق تا حدودي  موافق کمیتا  کمی مخالف  تاحدودي مخالف  به شدت مخالف
  

1  2  3  4  5  6  
 


