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لإلكتئاب فى مرض الفصاماختبار كالجارى 

م أدوات استخد. السؤال األول كما ھو مكتوبطرحا: المقابلة الشخص الذي یجري 
علىاإلطار الزمني إلى األسبوعین األخیرین ما لم ینصیشیر . تقدیركحسب التحقق

. ذلك غیر
.للمقابلةالكلیةمالحظاتالعلى )٩رقم (یستند  العنصر األخیر :مالحظھ 

؟الماضییناألسبوعینكیف تصف مزاجك على مدى :االكتئاب -١
اآلونة األخیرة؟ ھل كنت مرحا على نحو معقول أو مغرقا فى االكتئاب تعاني من تدني معنویاتك فى

األسبوعین الماضیینطوال الیوم؟ خالل / في الیوم؟) أضف كلماتك الخاصة(كم مرة قمت بـ 

الیوجد. ٠
ند السؤالعالتثبیطالحزن أو یظھر بعضبسیط      . ١
یظھر مزاجا مكتئبا  بصورة واضحة ومستمرة ألكثر من نصف الوقت یومیا متوسط . ٢

على مدى األسبوعین الماضیین 
ومستمرة ألكثر من نصف الوقت یومیا واضحةیظھر مزاجا اكتئابیا بصوره شدید      . ٣

واألجتماعى ركيالحوبشكل یعیق النشاط 

لك ؟ ھل ترى أيّ مستقبل لنفسك؟  ھل بدت الحیاة لك حالكة ودون مستقبنظر إلى كیف ت:الیأس -٢
أمل؟ ھل وصلت إلى مرحلة االستسالم، أم أن ھناك ما یدعوك إلى االستمرار بالمحاولة؟

الیوجد. ٠
شعر بالیأس أحیانا على مدار األسبوعین الماضیین مع وجود بعض أالمل فى :      بسیط. ١

المستقبل 
.أظھر شعورا مستمرا بالیأس بصوره معتدلة على مدار األسبوع الماضى :متوسط . ٢

سیر األمور على نحو أفضلإمكانیة بویمكن إقناعھ
بالیأس أظھر إحساسا مستمرا ومقلقا:       شدید .٣

بأألخرین ؟ما رأیك في نفسك مقارنة : تدنى تقدیر الذات - ٣
، أو أقل منھم، أو مساو لھم ؟اآلخرینمن أفضلبأنك شعر تھل 

؟القیمةبأنك عدیم أو أنك دون غیركھل تشعر ب
الیوجد . ٠
بانعدام القیمة اإلحساسولكن الیصل الى مرحلھ بالدونیةیشعر :     بسیط . ١
. ٪ من الوقت٥٠أقل من في ، ولكن القیمةیشعر بانعدام :  توسط م. ٢
وقد یصعب حملھ على . ٪ من الوقت٥٠كثر من ألالقیمةیشعر بانعدام :     شدید.  ٣

االعتراف بذلك 



: الذنب أألشاریھ أفكار- ٤
استبعد ( تشعر بأن ھناك من یُحملك مسؤولیة خطأ ما، أو أنك موضع اتھام ظلما وعدوانا؟ھل

)الذنباستبعد ضالالت . المقبولةاالتھامأوأسباب اللوم 
الیوجد . ٠
. ٪ من الوقت٥٠أقل من في باالتھام، لكنھ ال یشعر اللومبیشعر :بسیط .١
من حین آلخر  أالتھامأو /یشعر باللوم  الدائم و: متوسط .٢
بذلك عند مواجھتھفوال یعتریراوده شعور دائم باالتھام، :     شدید . ٣

قد تكون البسیطة التي ھفوات العلىھل تمیل الى توجیھ اللوم لنفسك : لذنب المرضىاالشعور ب. - ٥
تستحق منك ھذا االھتمام؟أنھا اشیاءفي الماضي؟ ھل تعتقد صدرت عنك 

الیوجد . ٠
بسیطةھفوات تجاهالمفرط یشعر في بعض األحیان  بالذنب: بسیط . ١

. ٪ من الوقت٥٠أقل من في ولكن 
في (، لكنھ یبالغ في أھمیتھاالماضيأفعال قام بھا في بالذنب تجاه عادة یشعر : متوسط .٢

)٪ من الوقت٥٠أكثر من 

.حدث من أخطاء حتى وإن لم یكن خطأه عن كل ما المسئولنھ  أیشعر عادة : شدید.  ٣

األسبوعین الماضیین ھل الحظت أنھ یزید فى فيعندما شعرت بأألكتئاب : الصباحيكتئابألال. -٦
وقت معین من الیوم ؟

. اكتئابالیوجد : یوجد ال . ٠
یوجد اكتئاب دون اختالف على مدى النھار : بسیط . ١
الصباح فيتلقائیةبصوره االكتئابیزید :متوسط . ٢
الصباح بصورة واضحة ویكون مصحوبا بخلل وظیفى ولكن فياالكتئابیزید :  شدید . ٣

المساء فيالتحسن إلىیمیل 
كم مرة في االسبوع یحدث الصباح على غیر عادتك ؟ھل تستیقظ مبكرا فى:المبكراالستیقاظ--٧

ھذا؟ 
. المبكراالستیقاظوجود لحاالت ال. ٠
أكثر من الموعد المعتادأوساعةقبل ) أسبوعیاإلى مرتین ( یستیقظ أحیانا : بسیط . ١

أكثر أوساعةقبل ) مرات أسبوعیا٥تصل إلى (غالبا ما یستیقظ في وقت مبكر  : متوسط . ٢
من الموعد المعتاد

.من الموعد المعتادساعة أو أكثر یومیا قبل یستیقظ  :شدید. ٣



أن تنھى حیاتك ؟ لمرةالتستحق أن تعیشھا ؟ ھل فكرت ولو الحیاةھل شعرت بأن . االنتحار- -٨
ھل حاولت ذلك فعال ؟

الیوجد -٠
.بأن الموت أفضل لھ، أو یفكر باالنتحار من حین آلخرمتكررةتراوده أفكار : بسیط .١
.خطة لذلك، لكنھ لم یقدم على تنفیذھابفكّر جدیا في االنتحار :  متوسط .٢
لعدم أوبالصدفةفشلت المحاولة الكتشافھا ( نفذ محاولة انتحار إلنھاء حیاتھ   :   شدید  . ٣

)استخدام وسائل فاعلة

:المالحظ أالكتئاب-٩
ھل تشعر برغبة في ( یمكن أن یُستخدم السؤال .  المقابلةاعتمادا على مالحظات الفاحص خالل 

. للحصول على معلومات  مفیدة لھذه المالحظةألمقابلھفي أوقات مناسبة خالل )  البكاء؟ 
:الیوجد . ٠
أوقات النقاش غیر المرتبط فيحتى المقابلةیبدو الشخص حزینا وكئیبا خالل : بسیط  . ١

بالموضوع 
. أحیانادامعةمع صوت رتیب وعین المقابلةیبدو الشخص حزینا وكئیبا خالل : متوسط. ٢

باالختناق وعدم القدرة على الكالم عند الحدیث عن موضوعات یشعر الشخص : شدید. ٣
محزنة، ویكون ذلك مصحوبا بتنھدات عمیقة متكررة والبكاء عالنیة، أو یجد نفسھ في حالة من البؤس 

.كان الفاحص متأكدا من وجود ذلكالعمیق إذا 


