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اﯾن پرسشنامه شامل  21گروه جمله است .لطفا ھر گروه از جمالت را با دقت بخوانيد .سپس در ھر گروه
ﯾک جمله را انتخاب کنيد که بھتر از ھمه گوﯾای احساس شما طی  2ھفته گذشته تا به امروز است .اگر
در ﯾک گروه از جمالت ،چند جمله در مورد شما صدق می کند ،جمله ای را که از ھمه باالتر است را انتخاب
کنيد.
 -١غمگينی
احساس غمگينی نمی کنم.
خيلی اوقات احساس غمگينی می کنم.
ھميشه غمگين ھستم.
به قدری غمگين ھستم که نمی توانم تحمل کنم.

 -٢بدبينی
نسبت به آﯾنده بدبين نيستم.
بيشتر از گذشته ،نسبت به آﯾنده بدبين ھستم.
انتظار ندارم اوضاع بر وفق مراد من باشد.
احساس می کنم اميدی به آﯾنده نيست و اوضاع فقط بدتر می شود.

 -٣احساس شکست
احساس نمی کنم فردی شکست خورده ام.
بيش از آنچه که سزاوار بودم ،شکست خورده ام.
وقتی به آﯾنده می نگرم ،شکست ھای زﯾادی را می بينم.
احساس می کنم شخص کامال شکست خورده ای ھستم.

 -۴نارضاﯾتی
به اندازه گذشته ،از زندگی لذت می برم.
دﯾگر به اندازه گذشته از زندگی لذت نمی برم.
از چيزھاﯾی که در گذشته از آنھا لذت می بردم  ،خيلی کم لذت می برم.
اصال نمی توانم از چيزھاﯾی که قبال از آنھا لذت می بردم ،ھيچ لذتی ببرم.

 -۵احساس گناه
احساس گناه خاصی ندارم.
در مورد خيلی از چيزھاﯾی که انجام داده ام و ﯾا باﯾد انجام می دادم احساس گناه می کنم.
اغلب اوقات احساس گناه می کنم.
ھمواره احساس گناه می کنم.

 -۶انتظار تنبيه
احساس نمی کنم دارم تنبيه می شوم.
احساس می کنم ممکن است تنبيه شوم.
من انتظار تنبيه شدن را دارم.
احساس می کنم که دارم تنبيه می شوم

 -٧دوست نداشتن خود
ھمان احساسی را در مورد خودم دارم که ھميشه داشته ام.
اعتماد به نفسم را از دست داده ام.
از خودم مأﯾوس شده ام.
از خودم بدم می آﯾد.
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 -٨خود سرزنشی
بيشتر از حد معمول ،خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار نمی دھم.
بيشتر از گذشته ،از خودم انتقاد می کنم.
بخاط تمامی اشتباھاتم ،از خودم انتقاد می کنم.
برای ھر چيز بدی که اتفاق می افتد خود را سرزنش می کنم.

 -٩افکار خودکشی
اصال در فکر آن نيستم که به خودم آسيبی برسانم.
درباره اﯾنکه به خودم آسيبی برسانم فکر می کنم ،ولی اﯾن کار را نمی کنم.
دلم می خواھد خودم را بکشم.
اگر امکان داشت ،خودم را می کشتم.

 -١٠گرﯾه کردن
بيشتر از گذشته ،گرﯾه نمی کنم.
بيشتر از گذشته ،گرﯾه می کنم.
بخاطر ھر چيز کوچکی ،گرﯾه می کنم.
دلم می خواھد گرﯾه کنم ،ولی نمی توانم.

 -١١بی قراری
بيش از حد معمول بی قرار و تحرﯾک پذﯾر نيستم.
احساس می کنم بيشتر از حد معمول ،بی قرار و تحرﯾک پذﯾر شده ام.
به قدری بی قرار و ناراحت ھستم که نمی توانم آرام بگيرم.
به قدری بی قرار و ناراحت ھستم که باﯾد داﯾما ﯾا حرکت کنم ﯾا به کاری مشغول باشم.

 -١٢کناره گيری اجتماعی
عالقه ام را نسبت به مردم و فعاليت ھا از دست نداده ام.
در مقاﯾسه با قبل ،کمتر به مردم و چيزھا عالقه دارم.
بيشتر عالقه ام را نسبت به مردم و چيزھا از دست داده ام.
عالقه مند شدن به ھر چيز براﯾم براﯾم دشوار است.

 -١٣بی تصميمی
تقرﯾبا به خوبی گذشته ،تصميم گيری می کنم.
تصميم گيری براﯾم دشوارتر از حد معمول است.
بيشتر از گذشته ،در تصميم گيری مشکل دارم.
در گرفتن ھر نوع تصميمی ،مشکل دارم.

 -١۴بی ارزشی
احساس می کنم آدم ارزشمندی ھستم.
احساس نمی کنم به اندازه گذشته ،ارزشمند و مفيد باشم.
در مقاﯾسه با دﯾگران ،خود را کم ارزش تر می دانم.
بی نھاﯾت احساس بی ارزشی می کنم.

 -١۵از دست دادن انرژی
من به اندازه گذشته ،انرژی دارم.
نسبت به گذشته ،انرژی ام کمتر شده است.
انرژی الزم برای انجام کارھای زﯾاد را ندارم.
انرژی انجام ھيچ کاری را ندارم.
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 -١۶تغيير در الگوی خواب
در الگوی خوابم ،ھيچ تغييری اﯾجاد نشده است.
کمی بيشتر از حد معمول می خوابم.
تا حدودی کمتر از حد معمول می خوابم.
خيلی بيشتر از حد معمول می خوابم.
خيلی کمتر از حد معمول می خوابم.
بيشتر اوقات روز را می خوابم.
صبح ھا ﯾک تا دو ساعت زودتر بيدار می شوم و دﯾگر نمی توانم بخوابم.

 -17تحرﯾک پذﯾری
بيش از حد معمول تحرﯾک پذﯾر نيستم.
بيش از حد معمول تحرﯾک پذﯾر ھستم.
خيلی بيش از حد معمول تحرﯾک پذﯾر ھستم.
ھميشه تحرﯾک پذﯾر ھستم.

-١٨تغيير در اشتھا
اشتھاﯾم تغييری نکرده است.
اشتھاﯾم کمتر از حد معمول است.
اشتھاﯾم بيشتر از حد معمول است.
اشتھاﯾم خيلی کمتر از حد معمول است.
اشتھاﯾم خيلی بيشتر از حد معمول است.
اصال اشتھا ندارم.
ھميشه ميل زﯾادی به غذا خوردن دارم.

-19اشکال در تمرکز
تمرکزم به خوبی گذشته است.
نمی توانم به خوبی گذشته ،تمرگز داشته باشم.
نمی توانم فکرم را روی موضوعی به مدت طوالنی متمرکز کنم.
احساس می کنم نمی توانم روی ھيچ چيزی تمرکز کنم.

-20خستگی پذﯾری
بيش از حد معمول ،خسته ﯾا کسل نيستم.
زودتر از حد معمول ،خسته ﯾا کسل می شوم.
به قدری خسته ﯾا کسل ھستم که نمی توانم کارھاﯾی را که قبال انجام می دادم ،انجام دھم.
به قدری خسته ﯾا کسل ھستم که نمی توانم اغلب کارھاﯾی را که قبال انجام می دادم ،انجام دھم.

-21کاھش عالقه جنسی
متوجه تغيير تازه ای در عالقه جنسی ام نشده ام.
کمتر از گذشته به امور جنسی عالقه دارم.
در حال حاضر خيلی کم به امور جنسی عالقه دارم.
عالقه جنسی ام را کامال از دست داده ام.
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