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 :وضعیت تأهل               :     یتجنس:                   سن         :                         نام ونام خانوادگی
 :شغل        :                                   تحصیالت

 

ت بخوانید و دق ها را به پرسش. ها داراي چند گزینه است سؤال است و هر یک از پرسش 13این پرسشنامه داراي 
 .، مشخص کنید)×(کند، در همان پرسشنامه و با گذاشتن عالمت ضربدر  بالفاصله پاسخی را که به ذهنتان خطور می

 

 .قدر غمگین یا بدبختم که دیگر تحملش را ندارم من آن) الف    .1
 .توانم خود را از این وضع، خالص کنم ام و نمی من همیشه غمگین یا گرفته) ب   
 .ام ن غمگین یا گرفتهم) ج   
 .من غمگین نیستم) د   

 

 .کنم که به آینده امیدي نیست و اوضاع بهتر نخواهد شد من احساس می) الف    .2
 .کنم که هیچ امیدي به آینده ندارم من احساس می) ب   
 .من نسبت به آینده مأیوسم) ج   
 .من خیلی نسبت به آینده بدبین یا مأیوس نیستم) د   

 

 .)همسر یا عنوان پدر، مادر، شوهر به(اي هستم  کامالً شکست خورده کنم که شخص من احساس می) الف    .3
 .یابم نگرم، چیزي جز شکست نمی ام می من هر چه به گذشته) ب   
 .ام کنم بیش از یک شخص عادي در زندگی، با شکست مواجه شده من احساس می) ج   
 .دانم ست خورده، نمیمن خودم را مثل یک شخص شک) د   

 

 .ام من از همه چیز ناراضی) الف    .4
 .کند دیگر هیچ چیز مرا راضی نمی) ب   
 .برم م، دیگر لذت نمیدبر من از چیزهایی که لذت می) ج   
 .من نارضایتی خاصی ندارم) د   

 

 .ارزش هستم کنم بسیار بد یا بی احساس می) الف    .5
 .مالً گناهکارمکنم که کا من احساس می) ب   
 .ارزش هستم کنم که بد یا بی اوقات احساس می اغلبمن ) ج   
 .من احساس گناهکاري بخصوصی دارم) د   

 

 .من از خودم نفرت دارم) الف    .6
 .بیزارم ممن از خود) ب   
 .ناامیدم ممن از خود) ج   
 .ناامید نیستم ممن از خود) د   
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 .کشتم اگر امکان داشت، خودم را می) الف    .7
 .هاي مشخصی براي خودکشی دارم من نقشه) ب   
 .کنم بهتر است بمیرم من احساس می) ج   
 .من هیچ نظري دربارة مرگ ندارم) د   

 .ها ندارم ام و هیچ توجهی به آن ام را نسبت به مردم از دست داده من تمام عالقه) الف    .8
 .ها دارم ام و احساس اندکی نسبت به آن ام را نسبت به مردم از دست داده حد زیادي عالقهمن تا ) ب   
 .من اکنون کمتر از گذشته نسبت به مردم عالقه دارم) ج   
 .ام ام را نسبت به مردم، از دست نداده من عالقه) د   

 .گیري خود را به تأخیر بیندازم توانم تصمیم من دیگر نمی) الف    .9
 .براي من تصمیم گرفتن بسیار مشکل است) ب   
 .گیري خود را به تأخیر بیندازم کنم تصمیم من سعی می) ج   
 .خوبی تصمیم بگیرم توانم به من مثل همیشه می) د   

 .نظر دیگران جذاب نباشم شود که به ماً در تغییر است و باعث میئکنم که وضع ظاهري من دا احساس می )الف    .10
 .ام کنم زشت و زننده من احساس می) ب   
 .نظر برسم، نگرانم که پیر و غیرجذاب به من از این) ج   
 .نظر دیگران، بدتر از گذشته باشم کنم که به من احساس نمی) د   

 .توانم کار کنم من اصالً نمی) الف    .11
 .من براي انجام دادن هر کاري باید به خودم فشار بیاورم) ب   
 .العاده هستم من براي شروع یک کار نیازمند کوششی فوق) ج   
 .توانم مثل گذشته کار کنم من می )د   

 .از آنم که بتوانم کاري را انجام بدهم تر من خسته) الف    .12
 .شوم من با انجام دادن هر کاري، خسته می) ب   
 .شوم من خیلی زودتر از سابق خسته می) ج   
 .شوم عمول، خسته نمیمن بیش از حد م) د   

 .من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم) الف    .13
 .حاال دیگر اشتهاي من خیلی بدتر شده است) ب   
 .اشتهاي من دیگر به خوبی گذشته نیست) ج   
.اشتهاي من بدتر از حد معمول نیست) د   


