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 تاريخ: تحصيلي:رشته  جنسيت: سن: نام و نام خانوادگي:
 تلفن تماس: محل سکونت:     مقطع تحصيلي:

 همه گوياياز  انتخاب کنيد که بهتررا  يک جملهاز جمالت بخوانيد. سپس در هر گروه  دقت بهرا  گروه جمالت است. لطفاً هر گروه از جمالت 12حاوي اين پرسشنامه 

يک گروه از رسد که در شيد. اگر به نظرتان مييد يک دايره بکاهاي که انتخاب کردشماره کنار جملهدور  است. هفته گذشته تا به همين امروز 2ا طي حساس شما

چ گروه از جمالت بيشتر از يک جمله اي را که از همه باالتر است دايره بکشيد. دقت کنيد که در هيکند، دور شمارهجمالت، چند جمله به يک اندازه در مورد شما صدق مي
 شود.اشتها( نيز ميدر تغيير ) 21الگوي خواب( و شماره در تغيير ) 21الت مثالً جمله شماره را انتخاب نکنيد. اين قاعده شامل همه گروه جم

 مربوط به مجازات اتاحساس -6 غمگينياحساس  -2
 شوم.مي ارم مجازاتکنم که داحساس نمي 0  کنم.احساس غمگيني نميمن  0 

 شوم.مجازات  ممکن استکنم که احساس مي 2  کنم.احساس غمگيني مي ،اوقات اغلب 2 

 دارم.مجازات انتظار  1  م.هميشه غمگين 1 

 شوم.مي مجازاتدارم  که کنماحساس مي 3  .نشاطم که تاب تحملش را ندارمو بيغمگين  قدري به 3 

 شتنبيزاري از خوي -7 بدبيني -2
 هميشه است. ، مانندخودم دربارهاحساسم  0  نيستم. ، بدبيننسبت به آينده 0 

 ام.را از دست داده مانفس  به اعتماد 2  .کنمبيش از گذشته، نسبت به آينده احساس بدبيني مي 2 

 .مأيوسماز خودم  1  .وضعم بهتر شودانتظار ندارم که  1 

 آيد.خوشم نمياز خودم  3  خواهد شد. بدتر هرچه دانم که وضع قط مياميدي نسبت به آينده ندارم، ف 3 

 جويي از خويشتنعيب -8 هاي گذشتهشکست -3
 .دهمسرزنش قرار نمي يا را مورد انتقادخود ، از حد معمول بيش 0  باشم. اي خورده شکستکنم که شخص نمياحساس  0 

 کنم.مي جوييبيش از گذشته، از خودم عيب 2  .ام خورده شکستبيش از آنچه سزاوار بودم،  2 

 دهم.در مورد همه اشتباهاتم خود را مورد انتقاد قرار مي 1  بينم.مين چيزي جز شکستکنم، نگاه مي امگذشتهزندگي وقتي به  1 

 کنم.زنش ميافتد، خود را سربراي هر اتفاق بدي که مي 3  هستم. اي خورده شکستشخص کامالً کنم که احساس مي 3 

 خودکشي به لفکر خودکشي يا مي -9 لذت فقدان -4
 اصالً در فکر آن نيستم که به خودم آسيبي برسانم. 0  برم.به اندازه گذشته، از دنياي اطرافم لذت مي 0 

 کنم.کنم، اما به آن عمل نميدرباره اينکه به خودم آسيبي برسانم فکر مي 2  برم.ديگر به اندازه گذشته، از چيزهاي اطرافم لذت نمي 2 

 خواهد خود را بکشم.دلم مي 1  برم.تر لذت ميبودند، کم بخش لذتاز چيزهايي که در گذشته برايم  1 

 کشتم.را مي اگر فرصتي داشتم خود 3  برم.بردم، هيچ لذتي نمياز چيزهايي که در گذشته لذت مي 3 

 گريه -01 احساس گناه -5

 کنم.گريه نمي بيش از گذشته، 0  اصي ندارم.احساس گناه خ 0 

دادم، ام و يا بايد انجام ميدرباره بسياري از چيزها که در گذشته انجام داده 2 
 کنم.احساس گناه مي

 کنم.گريه مي بيش از گذشته، 2 

 .افتم، به گريه ميهر چيز کوچکي سر 1  دانم.اغلب اوقات خود را کامالً گناهکار مي 1 

 توانم.گريه کنم، اما نميخواهم که ميکنم احساس مي 3  م.دانکار ميگناه هميشه خود را 3 

 پذيريتحريک -07 برانگيختگي -00
 م.پذير نيست، تحريکاز حد معمول بيش 0  .قرار يا آشفته نيستم، بيمعمولحد از  بيش 0 

 م.پذير هست، تحريکاز حد معمول بيش 2  قرار يا آشفته هستم.کنم بيش از حد معمول، بياحساس مي 2 

 م.پذير هست، تحريکاز حد معمول خيلي بيش 1  توانم آرام بگيرم.نميکه  امقرار و برانگيختهبي قدري به 1 

بايد اين طرف و آن طرف بروم و يا خود را که  امقرار و برانگيختهبي قدري به 3 
 به کاري مشغول کنم.

 ستم.پذير هتحريک هميشه 3 



 اشتها تغيير در -08 عالقگيبي -02
 .تغييري نکرده استاشتهايم  0  ام.از دست نداده مردم و چيزهاام را به عالقه 0 

 معمول است.حد کمتر از  اشتهايم الف2  تر از گذشته، به مردم و چيزها عالقه دارم.کم 2 

 معمول است.حد بيشتر از  اشتهايم ب2  ام.از دست داده مردم و چيزهاام را به يشتر عالقهب 1 

 خيلي کمتر از قبل است.اشتهايم  الف1  بسيار دشوار است که بتوانم به چيزي عالقه پيدا کنم. 3 

 است. اشتهايم خيلي بيشتر از حد معمول ب1  بالتکليفي -03

 ندارم. يياصالً اشتها الف3  .توانم تصميم بگيرم، ميهميشهمن مثل  0 

 ميل شديدي به غذا خوردن دارم.هميشه  ب3  گرفتن برايم دشوارتر از حد معمول است.تصميم  2 

 مشکل در تمرکز -09 .مشکل دارم گيريتصميم ، درگذشته بيش از 1 
 تمرکزم به خوبي گذشته است. 0  .شومدرباره گرفتن هر تصميمي، با اشکال روبرو مي 3 

 معمول، تمرکز داشته باشم.توانم در حد نمي 2  ارزشياحساس بي -04

 توانم براي مدت طوالني ذهنم را روي موضوعي متمرکز سازم.نمي 1  .که آدم ارزشمندي هستم کنممياحساس  0 

 توانم روي هيچ چيز تمرکز پيدا کنم.کنم نمياحساس مي 3  نم.کاحساس نمي يمفيد ارزشمند يا ، آدمرا مثل گذشته خود 2 

 و احساس ناتوانيخستگي  -21 دانم.مي تر ارزش کمگران، خود را در مقايسه با دي 1 
 م.، خسته يا ناتوان نيستاز حد معمول بيش 0  کنم اصالً ارزشي ندارم.احساس مي 3 

 کنم.مي احساس خستگي يا ناتواني ،حد معمولزودتر از  2  توانيکم -05

تر از آن هستم که بتوانم بسياري از کارهايي را که قبالً انجام توانتر يا ناخسته 1  است. ميزان انرژي من مانند هميشه 0 
 دادم، انجام دهم.مي

-تر از آن هستم که بتوانم بيشتر کارهايي را که قبالً انجام ميتر يا ناتوانخسته 3  .ام کمتر شده استانرژي ،نسبت به گذشته 2 

 دادم، انجام دهم.

 عالقگي به امور جنسيبي -20 را ندارم. زياد يکارها مبراي انجا الزمانرژي  1 
 اي در عالقه من به امور جنسي پديد نيامده است.تغيير تازه 0  ندارم.را انرژي انجام هيچ کاري  3 

 ام به امور جنسي کمتر از گذشته شده است.عالقه 2  در الگوي خوابتغيير  -06

 ام به امور جنسي در حال حاضر خيلي کمتر شده است.عالقه 1  در الگوي خواب من، تغييري ايجاد نشده است. 0 

 ام.عالقه به امور جنسي را کامالً از دست داده 3  خوابم.معمول ميحد از  کمي بيش الف2 

    خوابم.معمول ميحد کمتر از  ايتا اندازه ب2 

   جمع نمرات صفحه يک:   خوابم.معمول ميحد خيلي بيشتر از  الف1 

   جمع نمرات صفحه دو:   خوابم.معمول ميحد خيلي کمتر از  ب1 

   نمره کل:    خوابم.روز را مي بيشتر قسمت الف3 

    بخوابم. توانمشوم و ديگر نمير ميبيدااز خواب ساعت زودتر  1تا  2ها صبح ب3 

 




