اختبار الموارد  -لإلناث
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إرشادات لملء االستبيان
أدناه سوف تجد قائمة تتكون من عدد من المتغيرات الشخصية مثل نقاط القوة والقدرات
أو الظروف اإليجابية التي قد يجلبها الناس فى العالج النفسي.
يرجى اإلجابة بالتتابع على األسئلة التالية التي تتطابق على األرجح مع المريضة
الخاصة بك في الوقت الراهن .من فضلك ال تتخطي أي سؤال.
ال ينطبق
المريض .............................
على
االطالق
2
1
.....1لديها قدرة جيدة جدا على التفكير و االنعكاس


الذاتي
.....2تحب االبداع


...3تستطيع الشعور و التعبير عن الفرح بسهولة


....4خيالية


....5عالقتها مستقرة بأفراد محددين من عائلتها


....6التمكن من الوصول بسهولة الى خبراتها


الشخصية الداخلية و مشاعرها
 ...7قادرة على خلق جو لطيف أثناء المحادثة.
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المريض .............................

....8ايجابية و متفائلة
...9لديها قدرة جيدة على حل مشاكلها اليومية
...10سريعة الفهم (تفهم االمور سريعا)
...11لديها شبكة اجتماعية كثيفة
...12منفتحة لوجهات النظر المختلفة
....13مستقلة جدا
 ...14تبحث عن وتخلق هيكل منظم وواضح
للموقف
 ...15تحب أن تكرس نفسها لهواياتها
...16عالقتها بأبويها جيدة (األب و األم)
...17ترى نفسها قوية و مفعمة بالطاقة
...18لها آرائها الخاصة التى تقوم بطرحها
...19تستطيع الربط بين مشاكلها و سلوكياتها
 ...20لديها صديق جيد  /صديقة جيدة
...21لديها القدرة على مشاركة احاسيسها علنا
بسهولة
...22تهتم بعائلتها
 ...23تظهر التعاون للمشاركة عندما يكون لدى
اآلخرين مقترحات لحل المشاكل.
...24تظل هادئة حتى فى ظل المطالب الكثيرة
...25تتمتع بالتعاطف (التقمص العاطفى) الشديد
...26تستطيع التواصل مع االخرين بسهولة
...27لديها ثقة جيدة بنفسها
 ...28تنصت باهتمام للمتحدث اثناء المحادثة
...29لديها بعض االصدقاء
...30تستطيع النجاح فى االداء امام االخرين
...31لديها مهارات و مواهب واسعة المدى
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ال ينطبق
المريض .............................
على
االطالق
1
...32لديها اهتمامات ذات نطاق واسع

...33محبوبة و جذابة

 ...34مهتمة بتفاصيل هويتها

 ...35تشعر بالثقة حول قدرتها على تحقيق االشياء

من خالل جهودها الخاصة
...36لديها اهتمامات ثقافية قوية

...37لطيفة و ودودة فى التعامل مع االخرين

 ...38تسمح بانطالق مشاعرها بسهولة.

...39تسعى وراء اهتماماتها الخاصة (هوايات،

مشاريع)
...40تعتبر نفسها شخص ذو تقدير ذاتى ايجابى

...41تتجه دائما نحو اهدافها

...42تسطتيع تقديم نفسها جيدا

...43واثقة فى نفسها

...44تحب ان تكون رأيها الخاص

 ...45لديها تقدير و حس عالى بالجماليات

...46تشارك فى االنشطة الترفيهية االجتماعية

...47تتفهم اآلخرين

...48تستطيع تأكيد و التصريح باحتياجاتها

الخاصة
...49تستطيع تحمل التوتر الداخلى و الضغوط

...50تتقبل أراء اآلخرين

...51تعرف معنى و مغزى الحياة و تتمسك

بحياتها (مثال المهنة ،المعتقدات ،الفلسفة ،اإلبداع،
الهوايات)
...52تستطيع التعبير عن أمنياتها و مشاعرها

بشكل عفوى
....53تحصل على الدعم من عائلتها
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المريض .............................

...54تعتبر عالقاتها مع اآلخرين مرضية
...55تستطيع التحدث عن مشاكلها بشكل منفتح
...56تفكيرها منطقى و غير معقد تجاه الحياة
الجنسية
 ...57هى تعى األشياء التي حققتها بالفعل في
الحياة.
...58تحافظ على التواصل مع االشخاص المقربين
اليها
...59تستطيع التعامل فى عالقاتها الشخصية
 ....60تتعامل بشكل جيد مع تاريخها و ماضيها
الشخصي
 ...61قادرة على الفصل بين االشياء
 ....62حريصة على تعلم أشياء جديدة
 ....63تتمتع بالحياة و تستفيد منها بشكل كامل
 ...64قادرة على التعامل مع التحديات في الحياة
اليومية
....65تتعامل مع مشاكلها بطريقة مختلفة و متباينة
....66تتولى المهام التنفيذية
 ...67قادرة على السماح بالتقارب العاطفي
...68منفتحة للتجارب و االشياء الجديدة
....69تقترب من الناس بسهولة
 ...70تتولى مسئولية نفسها
 ...71تحرص على الحصول على الحرية
الشخصية ومساحة كافية للتنفس
 ...72قادرة على التحكم فى القرب العاطفي
والمسافة العاطفية بشكل جيد للغاية
 ....73تبدو كفء و واثقة فى نفسها
....74تعرف احتياجاتها جيدا و تستطيع التعبير
عنها
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 ...75تكرس نفسها لتطوير مهاراتها ومواهبها.


...76تستطيع التعبير عن نفسها لفظيا بمستوى جيد


جدا
...77تفكر بوضوح و رقى


....78تتخذ قراراتها باستقاللية
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إرشادات لملء الجزء الثانى من االستبيان
األسئلة التالية تشير إلى تعاون المريضة أثناء العالج .يرجى االستمرار في اإلجابة
على هذه األسئلة بالتتابع من حيث تتطابق البنود مع وضع المريضة فى الوقت الراهن.
المريض .............................

....79تتعاون معى (االخصائى النفسى)
 ...80تتطبق المعرفة و الخبرات المكتسبة من
خالل العالج بشكل مستقل.
....81متحفزة جدا للتغيير من نفسها
 ...82متحفزة للغاية لمعالجة مشاكلها
....83تتعامل مع مشاكلها بشكل مستقل حتى
خارج ايطار العالج النفسى
....84ملتزمة بالعالج النفسى
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