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  مقياس تشخيصي طيف دوقطبي
Bipolar Spectrum Diagnostic Scale 

(BSDS)  
 دكتر امير شعباني، دكتر نرگس چيمه، دكتر ونداد شريفي: ترجمه

لطفاً كل عبارات زير را قبل از پر كردن جاهاي : راهنمايي
  .خالي، به طور كامل تا انتها بخوانيد

بعضي افراد متوجه مي شوند كه گاه به گاه روحيه و يا ميزان  
اين افراد متوجه  ___.كند شدت تغيير مي به شان انرژي
شان  و يا انرژي شان غمگين روحيهشوند كه بعضي اوقات  مي
شان زياد  شان شاد و يا انرژي روحيهاست و در اوقات ديگر  كم
اغلب  ،»كسل«اين افراد در دوره هاي به اصطالح  ___.است

 ننداحساس مي كنند انرژي ندارند؛ نياز دارند در رختخواب بما
؛ و براي انجام كارهايي كه الزم است انجام بخوابند بيشتريا 

طي اين  ___.است كمشان  اي ندارند و يا انگيزه دهند انگيزه
اين افراد طي  ___.اد مي شودها اغلب وزن آنها زي دوره
اغلب احساس غم و اندوه دارند، تمام  ،»كسل«هاي  دوره

 ___.مي كننددار هستند، يا احساس افسردگي  اوقات غصه
 ، احساس نااميدي يا حتي تمايل»كسل«گاهي طي دوره هاي 

 شان كردن يا روابط اجتماعي كار توان ___.به خودكشي دارند
چند هفته طول  نوعاً »كسل«اين دوره هاي  ___.شود مي مختل
گونه  اين ___.كشد كشد ولي گاهي تنها چند روز طول مي مي

ه طبيعي را در بين تغييرات اي از روحي ه افراد ممكن است دور
و  روحيهطوري كه احساس كنند  شان داشته باشند، به در روحيه

كردن و روابط  توان كارشان عادي است و  انرژي
سپس ممكن است متوجه  ___.ان، مختل نيستش اجتماعي

و  اي در احساس شوند كه چرخش و تغيير قابل مالحظه
ان از آنچه براي ش يژانر ___.شان اتفاق افتاده است هيجان

گردد و اغلب كارهايي  شود بيشتر مي آنها طبيعي محسوب مي
دهند كه در حالت عادي قادر به انجام آن  مي انجام
هاي به اصطالح  گاهي اوقات در حين اين دوره ___.نيستند

كنند كه انرژي بسيار زيادي  اين افراد احساس مي ،»سرخوشي«
بعضي  ___.كنند مي «شنگولي و توانمندي«دارند يا احساس 

 ممكن است احساس »سرخوشي«افراد طي اين دوره هاي 
بودن يا  از كوره در رفتن، عصبيزود پذيري يا  تحريك

بعضي افراد طي اين  ___.باشند پرخاشگربودن داشته

زمان به فعاليتهاي بسيار زيادي  به طور هم »سرخوشي«هاي  دوره
، بعضي »وشيسرخ«هاي  طي اين دوره ___.شوند مشغول مي

هايي خرج كنند كه  افراد ممكن است پولهايشان را در راه
آنها ممكن است طي اين  ___.باعث شود به دردسر بيفتند

بيشتري به مسائل  تمايلتر يا داراي  ها پرحرفتر، معاشرتي دوره
 هاي گاهي اوقات طي اين دوره ___.جنسي شوند

اردهنده نظر ديگران عجيب يا آز رفتارشان به ،»سرخوشي«
، »سرخوشي« گاهي اوقات طي اين دوره هاي ___.رسد مي

يا كارشان به پليس  كنند مي با همكاران خود پيدا مشكالتي
 هاي گاهي اوقات طي اين دوره ___.شود كشيده مي

در اين  مصرف خودسرانه داروها ، مصرف الكل يا»سرخوشي«
   ___.يابد افراد افزايش مي

    

ايد، لطفاً يكي از چهار گزينه زير را  دهحال كه عبارات فوق را خوان
  .انتخاب كنيد و عالمت بزنيد

  .داردوب يا تقريباً كاملي با وضعيت من خ اين داستان انطباق خيلي)  (
  . اين داستان انطباق نسبتاً خوبي با وضعيت من دارد)  (

 منطبق است، ولي نه در اكثر اي با وضعيت من اين داستان تا اندازه ( )
  .ها جنبه

  .اين داستان اصالً با وضعيت من مطابقت ندارد) ( 
اي كه قطعاً شما  حاال لطفاً  به عبارات قبل برگرديد و بعد از هر جمله

  .كند عالمت بزنيد را توصيف مي
  

تعلق به هر عبارت عالمت خورده داستان فوق، يك نمره : نمره دهي
ب با انطباق خيلي خو»خوردن جمله  در صورت عالمت. گيرد مي

 4 »انطباق نسبتاً خوب با وضعيت من»نمره، جمله  6» وضعيت من
  .نمره اضافه كنيد 2» تا اندازه اي منطبق با وضعيت من»مره، و جمله ن

  نمره كلي                               احتمال وجود اختالل دو قطبي
  بعيد                                       6-0

  احتمال كم                                    12-7
  احتمال متوسط                                  19-13
  احتمال زياد                                 25-20
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