
Mood Disorders Insight Scale 
 اختالالت خلقی به مقیاس بصیرت

 
 .من از نظر روانی سالمم -1

  .ام من همیشه از نظر روانی سالم بوده :است نامطمئن یا موافق اگر  -الف -1
  .یا مشکالتی هستم ناراحتیمن اآلن از نظر روحیه دچار  -2
  .ام نظر روحیه دچار عالئم یا مشکالتی بوده ازمن قبالً  :است نامطمئن یا مخالف گرا  -الف -2

   ندارد وجود         دارد وجود            فعلی خلقی دوره :2 و 1 براي
  
  .باشد یا مغزم می ذهن کار  مربوط بهام،  مربوط به روحیه هاي ناراحتیبعضی از  -3
  .ن استروا بیماري اعصاب ویک  مربوط بهیا مشکالت روحیه در من  ها ناراحتی -4
و یا باورهایی کـه بـه آنهـا     ،شنوند که دیگران نمی ییشنیدن صدا :اید اینها داشته آیا هیچوقت تجربه غیر معمولی مثل -5

  .نپرسید را الف -5 سؤال --خیر .   یقین داشته باشید ولی دیگران به شما بگویند حقیقت ندارد
ایجاد بیماري اعصاب و روان در اثر یک  ام، ا قبالً تجربه کردهکنم ی چیزهاي غیرمعمولی که تجربه می :اگر بلی -الف -5

  . شده است
  .مرا ویزیت کند) یا پزشک(، یک روانپزشک ام یا مشکالت روحیهها  باید براي ناراحتی -6
وسیله یـک روانپزشـک    یا مشکالت روحیه، به قبالً زمانی الزم بود که از نظر عالئم  :است نامطمئن یا مخالف اگر -الف -6
  .ویزیت شوم) یا پزشک(
   .به مصرف دارو احتیاج دارمام،  ها یا مشکالت روحیه براي بهتر شدن ناراحتی من -7
به مصرف دارو  ام، ها یا مشکالت روحیه بود که براي بهتر شدن ناراحتی قبالً زمانی  :است نامطمئن یا مخالف گرا  -الف -7

  .ج داشتماحتیا
 را الـف  -8 سـؤال  --خیـر  ایـد؟   یا مشکالت روحیه، در بیمارستان بستري شـده  ها ناراحتیخاطر این  آیا هیچوقت به -8

  .نپرسید
  .بود/ ماندنم در بیمارستان ضروري است :اگر بلی -الف -8
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