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 مقیاس افسردگی کلگری ترای اسکیسوفرنی

 

ِ گش ثٌب ثش صالحذیذ خَد، اص ثشسسی ّبی پیگیشاًِ ٍ . سؤال اٍل سا ّوبًطَس کِ ًَضتِ ضذُ است، ثپشسیذ: هصبحج

ِ جض هَاسدی کِ لیذ ضذُ است، دٍسُ صهبًی  ثِ دٍ ّفتِ اخیش اضبسُ داسد. تَصیف کٌٌذُ ّب استفبدُ کٌیذ آیتن آخش، . ث

 .، هجتٌی ثشهطبّذات ضوب اص کل هصبحجِ است9یؼٌی ضوبسُ 

 

ِ طَس هؼمَل، ثطبش یب خیلی :افسردگی (1  خلك تبى سا دس طی دٍ ّفتِ گزضتِ چگًَِ تَصیف هی کٌیذ؟ آیب اخیشاً ث

ُ ایذ یب خلك تبى تٌگ ثَدُ است؟ دس دٍ ّفتِ گزضتِ چِ هذت ّش سٍص   (ثش اسبس کلوبت خَد ثیوبس)افسشدُ ثَد

ُ ایذ ؟ دس طی توبم سٍص؟  ثَد

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد.0

 .اًذکی اثشاص دلتٌگی ٍ یأس هی کٌذ    خفیف    .1

هتَسط     ثیص اص ًیوی اص اٍلبت دس دٍ ّفتِ گزضتِ خلك افسشدُ هطخص دٍام داضتِ است؛ ایي خلك ّش سٍص . 2

 .ٍجَد داضتِ است

ضذیذ         خلك افسشدُ لبثل هالحظِ دس ّش سٍص ثیص اص ًصف سٍص دٍام داضتِ است ٍ دس ػولکشد حشکتی ٍ . 3

 .اجتوبػی ثٌْجبس فشد هذاخلِ کشدُ است

 

ِ ًظش : نومیدی (2 ُ ای سا ثجیٌیذ؟ یب صًذگی کبهالً ًَهیذاًِ ث آیٌذُ سا ثشای خَدتبى چگًَِ هی ثیٌیذ؟ هی تَاًیذ آیٌذ

ُ ایذ ٍ یب ٌَّص دالیلی ثشای سؼی کشدى داسیذ؟  هی سسذ؟ آیب صًذگی سا سّب کشد



 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد  (0

خفیف        دس طی دٍ ّفتِ گزضتِ، گْگبُ احسبس ًَهیذی داضتِ است، اهب ٌَّص همذاسی اهیذ ثِ آیٌذُ  (1

 .داسد

هوکي هتمبػذ ضَد کِ . هتَسط         دس طی ّفتِ گزضتِ، حس هالین ٍ هذاٍم ًَهیذی ٍجَد داضتِ است (2

 .اهکبى ثْتش ضذى اٍظبع سا ثپزیشد

 .ضذیذ           حس پشیطبى کٌٌذُ ٍ هذاٍم ًَهیذی داسد (3

 

دس همبیسِ ثب دیگشاى ًظشتبى ساجغ ثِ خَدتبى چیست؟ آیب ضوب احسبس هی کٌیذ اص دیگشاى ثْتش : سرزنش خود (3

 ّستیذ، ثِ خَثی آًْب ًیستیذ، یب هثل دیگشاى ّستیذ؟ آیب احسبس حمبست ٍ یب حتی ثی اسصضی هی کٌیذ؟

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد. 0

 .خفیف        اًذکی احسبس حمبست ٍجَد داسد؛ اهب ًِ ثِ اًذاصُ احسبس ثی اسصضی. 1

 .اٍلبت% 50هتَسط         آصهَدًی احسبس ثی اسصضی هی کٌذ، اهب دس کوتش اص .2

هی تَاى اٍ سا ثِ چبلص کطیذ کِ ًظش .  اٍلبت احسبس ثی اسصضی هی کٌذ50%ضذیذ          آصهَدًی دس ثیص اص . 3

 .خَد سا ػَض کٌذ

 

ِ اضتجبُ هتْن :عقاید انتساب گناهکار تودن (4  آیب ایي احسبس سا داسیذ کِ ثبثت چیضی همصش ّستیذ ٍ یب حتی ث

ُ ایذ؟ دس هَسد چِ چیضی؟   (.ّزیبى گٌبُ سا لحبظ ًکٌیذ. سشصًص یب اتْبم تَجیِ  پزیش سا دس ًظش ًگیشیذ)ضذ

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد. 0



 .هَالغ احسبس تمصیش هی کٌذ، اهب احسبس هتْن ضذى ًوی کٌذ% 50خفیف          آصهَدًی دس کوتش اص .1

 هتَسط          احسبس تمصیش هذاٍم یب حس گبُ ٍ ثی گبُ  هتْن ضذى . 2

 .ٍلتی ثِ چبلص کطیذُ هی ضَد، هی پزیشد کِ چٌیي ًیست. ضذیذ            حس هذاٍم هتْن ضذى. 2

  

 آیب توبیل داسیذ خَدتبى سا ثشای کبسّبی کَچکی کِ هوکي است دس :(آسیة شناختی)گناه پاتولوشیک  (5

 گزضتِ اًجبم دادُ ثبضیذ، همصش ثذاًیذ؟ آیب ضوب فکش هی کٌیذ کِ سضاٍاس ًگشاًی دس هَسد آى ّستیذ؟

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد. 0

% 50خفیف      آصهَدًی گبّی اٍلبت دس هَسد ثشخی اضتجبّبت کَچک احسبس گٌبُ هی کٌذ، اهب دس کوتش اص .1

 .اٍلبت

دس هَسد اػوبل گزضتِ کِ دس هَسد اّویت آًْب اغشاق  (اٍلبت% 50دس ثیص اص )هتَسط       آصهَدًی هؼوَالً .2

 .هی کٌذ، احسبس گٌبُ هی کٌذ

ِ خبطش ّش چیضی کِ دسست پیص ًوی سٍد، خَد سا همصش هی داًذ ، حتی ٍلتی کِ .3  ضذیذ      آصهَدًی هؼوَالً ث

 .خطب اص اٍ ًیست

 

ُ ایذ کِ دس :افسردگی صثحگاهی (6 ُ ایذ، آیب هتَجِ ضذ  دس طی دٍ ّفتِ گزضتِ، ٍلتی احسبس افسشدگی کشد

 صهبى خبصی اص سٍص افسشدگی تبى ثذتش هی ضَد؟

 .افسشدگی ٍجَد ًذاسد- 0

 .خفیف        افسشدگی ٍجَد داسد، اهب ًَسبًی دس طی سٍص ًذاسد.1



ِ صَست خَدثخَدی رکشهی کٌذ کِ افسشدگی لجل اص ظْش ثذتش است.2  .هتَسط     ث

ِ صَست لبثل تَجْی ثذتش است، ٍ ثب افت ػولکشد ّوشاُ است کِ ثؼذ اص .3 ضذیذ        لجل اص ظْش، افسشدگی ث

 .ظْش ثْجَد هی یبثذ

 

آیب صجح صٍدتش اص صهبًی کِ ثشای ضوب ػبدی است، اص خَاة ثیذاس هی ضَیذ؟ چٌذ ثبس دس : زود تیدار شدن (7

 ّفتِ ایي اتفبق سخ هی دّذ؟

 صٍد ثیذاس ًوی ضَد. 0

یک سبػت یب ثیطتش، پیص اص صهبى ػبدی یب پیص اص صًگ سبػت  ( ثبس دس ّفت2ِثیص اص )خفیف       گْگبّی .1

 .ثیذاس  هی ضَد

یک سبػت یب ثیطتش، پیص اص صهبى  ػبدی ٍ یب  پیص اص صًگ سبػت  ( ثبس دس ّفت5ِثیص اص )هتَسط      اغلت .2

 .ثیذاس هی ضَد

 .ضذیذ        ّش سٍص یک سبػت یب ثیطتش، پیص اص صهبى ػبدی ثیذاس هی ضَد.3

 

ُ ایذ کِ صًذگی اسصش صیستي ًذاسد؟ آیب تبثحبل احسبس کشدُ ایذ  صًذگی ثِ اًتْب :خودکشی (8  آیب احسبس کشد

 سسیذُ است ؟ فکش هی کشدیذ دس آى لحظِ  هوکي ثَد چِ کبسی اًجبم دّیذ؟ آیب ٍالؼبً سؼی کشدیذ؟

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی   ضَد. 0

 .خفیف        افکبس هکشس هجٌی ثش ایٌکِ هشدى ثْتش است، یب افکبس گْگبّی خَدکطی.1

 هتَسط         تؼوذاً طشحی سا ثشای خَدکطی ثشسسی کشدُ است ، ٍلی تالضی ثشای ػولی سبختي آى .2



 .ًکشدُ است

ِ هٌظَس پبیبى دادى ثِ هشگ .3     . (هثالً کطف تصبدفی یب اثضاس ًبکبسآهذ)ضذیذ             تالش آضکبس خَدکطی ث

                              

ِ کٌٌذُ دس طی کل هصبحجِ است: افسردگی مشاهده  شده (9 آیب »سؤال . ایي آیتن هجتٌی ثش هطبّذات هصبحج

 ایي  ثکبس سفتِ دس ًمبط هٌبسجی اص هصبحجِ ، هوکي است اطالػبت هفیذی  سا ثشای« توبیل داسیذ گشیِ کٌیذ؟

 .هطبّذُ ثشاًگیضد

 .ایي ػالهت دیذُ ًوی ضَد. 0

ِ ًظش هی سسذ، حتی دس طَل ثخص ّبیی اص هصبحجِ کِ اص ًظش ّیجبًی، .1 خفیف       آصهَدًی غوگیي ٍ سَگَاس ث

 .ضبهل ثحث خٌثی ثَدًذ

ِ ًظش هی سسذ، صذای یکٌَاخت ٍ گشفتِ داسد، ٍگبُ .2 هتَسط      آصهَدًی دس سشاسش هصبحجِ غوگیي ٍ سَگَاس ث

 .اضک آلَد است یب ًضدیک است کِ گشیِ کٌذ

ضذیذ      آصهَدًی دس هَظَػبت ًبساحت کٌٌذُ، ثغط هی کٌذ، هکشساً آُ ػویك هی کطذ ٍ آضکبسا گشیِ هی کٌذ، .3

. ٍ دائوبً احسبس ثذثختی هی کٌذ، اگش  پشسطگش  هطوئي است کِ ایي هَسد ٍجَد داسد

 

 


