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Namn  Personnummer  Datum 

 
 ۶تا  ۰ممکن است داشته باشد. این عبارتها میزان مشکالت روانی را روی اعداد  دفریک حالتهای مختلفی است که  درباره مخلتف عبارت چند شامل زیر سؤاالت
دهد که مشکل در شدیدترین حد ممکن است. دور عددی را خط بکشید که نشان می ۶که هیچ مشکلی وجود ندارد و عدد  دهدنشان می ۰کنند، عدد بندی میدرجه

دهد. الزم نیست خیلی فکر کنید، سعی کنید جوابی را انتخاب کنید که در نگاه اول به نظرتان درست بهتر از همه حالت شما را در طول سه روز گذشته نشان می
 رسد.می

 

 اید.یادتان باشد که موقع جواب دادن در نظر بگیرید که در طول سه روز گذشته چطور بوده

 غمگینی احساس  1.  خواب   3.

در نظر بگیرید است. بوده مشخص کنید که خوابتان چطور  در اینجا لطفا  
قدر خوب بوده اید و خوابتان چشته، چقدر خوابیدهدر طول سه شب گذکه 

اینکه آیا قرص جدای از  ،ایدچقدر خوابیده که واقعا  مشخص کنید است. 
اید، روی نه. اگر بیشتر از معمول خوابیده اید یاخواب مصرف می کرده
 عدد صفر عالمت بزنید.

خوابم. هیچ مشکل میای که احتیاج دارم خوب و راحت و به اندازه 0
 م.رخاصی در به خواب رفتن ندا

1  
و یا خوابم سبک  ابم می بََردرم. گاهی سخت خوکمی مشکل خواب دا 2

 است. پریشانو 
3   
چند بار در م. وابخمیهر شب دست کم دو ساعت کمتر از معمول  4

 شود.شوم، حتی وقتی کسی مزاحمم نمیمیطول شب بیدار 
5  
 از دو تا سه ساعت بخوابم. توانم بیشترنمی، و خوابمخیلی بد می 6

چطور بوده است، آیا  اتاندر اینجا لطفا  مشخص کنید که وضعیت روحی 
اید. در نظر بگیرید که در طول سه روز گذشته ، افسرده و پََکر بودهغمگین

احساستان گاهی بهتر و گاهی بدتر اید، آیا در این مدت چه احساسی داشته
مخصوصا  در نظر بوده است، و  تقریبا  همیشه یک جوراینکه یا  بوده،

 . بهتر شده است یا نه احساستان، ی افتادهاتفاق خوب وقتی بگیرید که آیا

 .باشم یا غمگین است خوشحالممکن بسته به شرایط  0
1  
 بهتری دارم. احساسبیشتر وقتها غمگینم، اما گاهی  2
3  
کردند، چیزهایی که معموال  خوشحالم می. همیشه غمگین و پَکَرم 4

 کنند.دیگر خوشحالم نمی
5  
 .را تصور کنم بدترشتوانم چنان احساس بدی دارم که نمی 6

 تشویش درونی  2.  اشتها   .4

چطور بوده است.  (میلتان به غذا)مشخص کنید که اشتهایتان  در اینجا لطفا  
تفاوتی داشته است. اگر  ه آیا اشتهایتان با حالت عادیبه این فکر کنید ک

 اشتهایتان از حالت عادی بهتر بوده است، روی عدد صفر عالمت بزنید.

 .بوده که معموال   استهمانطوری  اشتهایم 0
1  
 است. اشتهایم بدتر از معمول 2
3   
 م.راشتها ندا اصال   تقریبا   4
5  
ی به بدنم برسد، غذایم. برای اینکه رمیلی به غذا خوردن ندا اصال   6

 کنند که چیزی بخورم. ممتقاعددیگران باید 
 

تا چه حد احساس  وز گذشته،مشخص کنید که در طول سه ر در اینجا لطفا   
توجه کنید که این مخصوصا  اید. داشته یا هراسان بودهاضطراب  تشویش و

 اند یا ماندگار. اند و آیا گذرا بودهاحساسات چقدر شدید بوده

 .هستمآرام  کال   0
1  
 .مُمشوش و دلواپس هستگاهی  2
3  
 داردمیم رَ اضطراب بَ گاهی به شدت  و زنداغلب اوقات دلم شور می 4

 .را کنترل کنم م آنتوانبه طوری که به سختی می
5  
 .مو هراسان هستبه شدت مضطرب  6

Summa denna sida:     

 میزان تمرکز  5.  بینی بد   .8

بینید و چقدر برای اتان را چطور میاین سؤال درباره این است که شما آینده
یا  کردهدر نظر بگیرید که چقدر خودتان را سرزنش خودتان ارزش قائلید. 
 هستید مثال   بیشتر از معمول نگران آیاکنید و اینکه چقدر احساس گناه می

 تان.انگران وضعیت مالی یا سالمتی

کنم. در کل تا حد زیادی از خودم راضی بینی به آینده نگاه میبا خوش 0
 هستم.

1  
 کنم که از دیگران کمترم. کنم و فکر میگاهی خودم را سرزنش می 2
3   
کنم که از بقیه کنم و احساس میهایم فکر میبه شکست بیشتر وقتها 4

 بقیه نظر دیگری درباره من دارند.  با اینکهترم، و یا بد کمتر
5  
بینم و به نظرم هیچ امیدی نیست. احساس همه چیز را تاریک می 6

توان کسی مثل من را هرگز نمی ارزشی هستم و کنم آدم واقعا  بیمی
 .که کرده بخشید وحشتناکیکارهای  به خاطر

و  را جمع کرده ید حواستانتوانتا چه حد میمشخص کنید که  در اینجا لطفا   
های مختلف تمرکز کنید. به این فکر کنید که عملکردتان در روی فعالیت

از تمرکز نیاز دارند چطور بوده  کارهای مختلف که به درجات متقاوتی
های آسان مثل ، خواندن متنهای پیچیدهمتن ناست، کارهایی مثل خواند

 خبرهای روزنامه، یا تماشای تلویزیون.

 .مرهیچ مشکلی در تمرکز کردن ندا 0
1  
برایم که معموال  روی کارهایی تمرکز کنم است که گاهی برایم سخت  2

 . (یا تماشای تلویزیون مطالعه مثل) جالبند

3   
برایم خیلی سخت است که روی کارهایی تمرکز کنم که معموال  الزم  4

یا حرف زدن با  مطالعه مثل)برایشان بکنم هیچ تالشی نیست 

 (دیگران

5  
 توانم روی هیچ چیزی تمرکز کنم.نمیاصال   6



 قدرت عمل  6.  میل به زندگی   .9

این سؤال درباره عالقه شما به زندگی است و اینکه آیا از زندگی خسته 
اید و اگر چنین است، تا چه حد آن را یک اید. آیا به خودکشی فکر کردهشده
 ؟گیریدمیواقعی در نظر  چارهراه 

 ام به زندگی در حد طبیعی هست.عالقه 0
1  
کنم که هنوز آرزو نمی رسد امابا ارزش به نظر نمی زندگی خیلی 2

 مرده بودم.کاش 
3   
ر بود، و با اینکه واقعا  اگر مرده بودم بهتکنم که خیلی وقتها فکر می 4

کنم که خودکشی ، گاهی احساس میخواهد خودم را بکشمدلم نمی
 باشد. چارهممکن است بهترین راه 

5  
که بمیرم، و خیلی به این  معتقدم که تنها راه چاره من این است واقعا   6

پایان  وانم به بهترین وجه به زندگی خودتکه چطور می کنمفکر می
  .(خودم را بکشم) دهم

. آیا برایتان راحت قدرت عملتان چقدر استدر اینجا لطفا  مشخص کنید که  
باید انجام بدهید، شروع  کنیدسخت است که کارهایی را که فکر میاست یا 

کنید، و چقدر باید به خودتان فشار بیاورید که بتوانید این کارها را انجام 
 .دهید

 نیست. برایم مشکلشروع کارهای جدید اصال   0
1  
تر از معمول ، برایم شروعش سختوقتی الزم است که کاری بکنم 2

 است.
3   
کارهای روزمره حساب می  بیشماای که کَ حتی شروع کارهای ساده 4

 شوند هم برایم خیلی سخت است.
5  
 ممکن است.غیرترین کارهای روزمره هم برایم حتی انجام ساده 6

NEDANSTÅENDE FYLLS I AV VÅRDPERSONAL  .7  عالیق 

چقدر برایتان دنیای اطرافتان و افراد دیگر ینجا لطفا  مشخص کنید که در ا    
د و از آنها نکنکارهایی که معموال  شما را خوشحال می جالب هستند و نیز

 برید.لذت می

، و تعامل با دنیای گذرد برایم جالب استآنچه در دنیای اطرافم می 0
 دهد. به من احساس شادی و نشاط می اطراف و دیگران

1  
نسبت م. تر به چیزهایی که قبال  برایم جالب بودند، عالقه دارحاال کم 2

تر است که احساس خوشحالی کنم و یا عصبانی سختبه قبل برایم 
 بشوم، حتی وقتی که منطقی است که خوشحال یا عصبانی بشوم.  

3   
 .دیگر برایم جالب نیستند ،آشنایانم دوستان و حتیدنیای اطرافم،  4
5  
به طور دردناکی نسبت به همه چیز . من دیگر هیچ احساسی ندارم 6

 .دوستان نزدیکمم، حتی نسبت به خانواده و تفاوتبی

   

Summa denna sida:    

   

Summa föregående sida:   

   

Totalpoäng   

   

 


